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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

❖ Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mengarahkan, 

memberikan semangat dan segala dukungan demi kelanjaran studi dan 

kesuksesan saya. 

❖ Kakak-kakak dan seluruh saudara yang selalu memberikan doa dan 

motivasi. 

❖ Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Maka nikmat Tuhanmu 

yang manakan yang kamu dustakan?” 

QS. Ar-Rahman 55:60 dan 61 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh 

mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar” 

QS. Al-Mulk 67:12 

 

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kami, tetapi 

jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat 

menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang 

beriman bertawakal.” 

QS. Ali-Imran 3:160 
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KATA PENGANTAR 

 Assalamualaikum wr.wb 

  Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap Kinerja Reksadana Syariah”. Sholawat serta salam juga tidak lupa 

penulis panjatkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang.  

  Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat 

terselesaikan tanpa lepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak 

langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis. 

2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia.  

3. Bapak Dr. Jaka Sriyana, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak Zulian Yamit, Drs. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

6. Dr. Zaenal Arifin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu 

memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi yang telah diberikan 

selama penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 
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7. Segenap Dosen Pengajar, staf dan karyawan Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada 

penulis dan banyak membantu dalam proses akademik di FE UII. 

8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, memotivasi, 

mengarahkan, memberikan semangat dan segala dukungan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.  

9. Seluruh Kakak, Mba Niroh, Mba Delly, dan Mba Ita serta seluruh saudara 

yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk segera menyelesaikan 

studi. 

10. Teman-teman terdekat Hikmah (untuk ilmu, waktu dan kesabarannya yang 

luar biasa), Azzah (untuk ilmu dan semangatnya memotivasi), Sahabat 

Surga (Shamoghiza, untuk semangatnya memotivasi), Mba Ulfa (untuk 

kesabaran dan waktu yang telah diberikan). 

11. Teman-teman dan berbagai pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  

 Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya 

serta balasan berupa pahala atas doa, dukungan dan motivasi yang 

diberikan kepada penulis. Aamiin ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 

diharapkan bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. 

Wassalamualaikum wr.wb. 
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