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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO, GROSS DOMESTIC 

PRODUCT (GDP), NILAI KURS, TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH 

UANG BEREDAR TERHADAP PERMINTAAN OBLIGASI SWASTA DI 

INDONESIA”. 
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dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen 
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masih terbatas. Penulis berharap agar para pembaca bisa memberikan saran dan 

kritik terhadap skripsi ini. 

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis sehingga terselesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin 
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limpahan rezeki Allah SWT. 

2. H. Achmad Sanusi, S.E., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, nasehat 

dan ilmu yang berlimpah kepada penulis sehingga penulisan ini dapat 

selesai dengan baik. 
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3. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 
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selama penulis menyelesaikan skripsi. 

11. Nandya Nadillah yang selalu memberikan semangat, dukungan, do’a, 

senyuman, kasih sayang yang menjadi motivasi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini dan menemani penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 
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semangat, dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan dan 

menyelesaikan skripsi. 
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seperjuangan bimbingan yang selalu sabar menunggu kabar untuk 

bimbingan. 
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Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

yang turut membantu selama perkuliahan. Akhir kata penulis mengucapkan terima 

kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. 
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