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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

-Motto- 

Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan 

dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena 

dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena dunia itu penyampaikan 

akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia. 

(H.R Muslim) 

 

-Persembahan-  

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Dengan mengucap syukur alhamdulilahkepada Allah SWT 

kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang  yang selalu menanyakan  

“kapan skripsimu selesai ? 

Terlebih untuk ibundaku tersayang  (Rondiyah) dan ayahandaku tersayang 

(Musta’in), motivator terbesar dalam hidupku yang pengorbanan dan kesabaran 

mengantarku sampai kini dan tak pernah jemu mendoakan hingga penelitian 

skripsi ini selesai. Tak lupa, teruntuk sahabat dan teman sehidup semati, 

seperjuangan, sependeritaan.  

Skripsi sama seperti cinta, keduanya butuh kesabaran dan perjuangan. Kalau ada 

kemauan, pasti ada jalan. Bantuan Tuhan selalu datang bagi setiap hambanya 

yang selalu yakin dan berusaha menang. 



 
 

iv 

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Asna Nafisah 

Nim : 30401411156 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “ANALISIS YIELD SUKUK  

KORPORASI DI INDONESIA” dan diajugan untuk diuji pada tanggal, adalah 

hasil karya saya. 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat 

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 

mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai 

tulisan saya sendiri, dan atau tidakterdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang 

saya salin, tiru atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, 

tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan 

pada penulis lainnya. 

 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajugan, apabila terbukti bahwa saya 

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah  

tulisan saya sendiri. Saya juga bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh 

Universitas dibatalkan. 

 

 

       Semarang, 26 Maret 2018 

 

Dosen Pembimbing     Yang Memberi Pernyataan 

 

 

 

Siti Aisiyah Suciningtyas, SE, Msi   Asna Nafisah 



 
 

v 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
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