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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan cahaya ilmunya 

kepada sekalian manusia. Sehingga insan manusia mampu 

menyelesaikan segala permasalahan dan konflik kehidupan, tentunya 

tidak lepas juga kaitannya dengan penulis. Berkat penerangan ilmu-

Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) pada 

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan 

baik. Salam dan salawat  tak lupa penulis kirimkan kepada Nabiullah 

Muhammad SAW, yaitu Nabi sekaligus Rasul yang telah diutus oleh Allah 

SWT untuk memberikan ajaran agama yang paling sempurna, yaitu 

agama islam.  

Dengan selesainya tesis ini,  merupakan bentuk kenikmatan yang tak 

terkira yang diberikan oleh Allah SWT. Secara khusus, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hj. Masdar 

Mas’ud, SE., M.Si dan  DR. H. Muhammad Su’un, SE., M.Si., AK., CA 

selaku komisi pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran dalam memberikan bimbingan, pengertian, dan bantuan yang telah 

diberikan dari awal hingga selesainya tesis ini. Semoga Allah SWT 
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memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda 

atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. 

Kupersembahkan Tesis ini teristimewa kepada kedua orang tua 

tercinta ayahanda Muhammad HS dan ibunda Fatimah (Alm) yang telah 

mengasuh dengan penuh kasih sayang  dari kecil sampai dewasa. Terima 

kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, bimbingan, 

dukungan moral dan senantiasa mengiringi penulis dengan do’a suci, 

yang tak terhitung hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan. 

Kiranya Amanah yang diberikan pada penulis tidak sia-sia. 

Penulis tak lupa ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi 

tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk 

dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 

penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan 

hormat penulis kepada : 

1. H. Mokhtar Noerjaya, SE.,MSi, Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf 

Universitas Muslim Indonesia Makassar.  

2. Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A, Selaku Rektor Universitas 

Muslim Indonesia Makassar. 

3. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., MSi, Selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

4. Prof. Dr.H. Abdul Rahman Mus, SE., MM, Selaku Ketua Program 

Studi Magister manajemen Universitas Muslim Indonesia makassar. 
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5. Para Dosen Pascasarjana, khususnya pada Program Magister 

manajemen, serta para pegawai Universitas Muslim Indonesia 

Makassar. 

6. Ibu Tika Mustikarini DA sebagai kepala unit Bursa Efek Indonesia 

Perwakilan makassar, Bapak Fahmin Amirullah sebagai Kuasa 

Perwakilan, Ibu Dian SE, serta staf BEI Makassar yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

di BEI Makassar. 

7. Yayu Musdalifah SE, calon istri tercinta yang selalu memberikan 

motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studi magister ini. Setia 

menemani dan menunggu sampai hari H tiba.  

8. Saudara  jusriadi, Nildayani, Risdayana Sri Wahyuni dan Raihannsyah   

serta nenekku tersayang . Jazakumullah khairan katsiran atas setiap 

motivasi serta doa dalam mencapai harapan dan cita-cita dalam 

pendidikan adinda, semoga adinda bisa memberikan yang terbaik 

untuk keluarga kita.  

9. Rekan kerja di PT Solid Gold Berjangka Makassar TIM 9 dan 10 

Bapak Samuel Palisungan, Ibu Ratna Monica, Ibu Meyske, Bapak 

Agus  Ibu Tiara dan teman-teman lainnya di PT SGB.  Terima kasih 

aatas support dan dukungan yang diberikan selama ini.  

10. Rekan-rekan seperjuangan MM3 dan MM6 angkatan 37 atas 

kebersamaan, kerjasama dan kesetiakawannya selama menempuh 

pendidikan di Universitas Muslim Indonesia.  
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11. Rekan-rekan seperguruan di Manajemen UIN alauddin makassar 

terkhusus angkatan 2007. Syamsul, Adnan, Fidyah, yang telah 

menyelesaikan magisternya serta Ahmad Nurul, Bram, Wahyu, 

Hasrul, Fadli, Aris, Mail dan Alamsyah. Tak lupa juga terimakasih 

kepada Unha, Ajir dan kanda Faisal Bahari yang membantu dalam 

penyelesaian tesis ini serta semua teman2 manajemen UIN Alauddin 

Makassar  

12. Penulis menyadari betul bahwa tesis ini sangat jauh dari 

kesempurnaan dan syarat dengan kekurangan, oleh karena itu , 

penulis tetap membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat 

membangun guna kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis 

berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan 

khasanah ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat hidayahnya dan segala aktifitas bernilai ibadah 

di hadapannya. Amiiinn ya Rabbal Alamiiin. 

  

        Makassar,  20 Oktober  2017 

                   

   ABDUL RAHMAN 

 

  


