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Yang Bertanda tangan di bawah  ini saya, Istu Putri Swasti menyatakan bahwa 

tesis dengan judul “Analisis Perilaku Investor di Pasar Modal Syariah dengan 

Pendekatan TRA (Theory Of Reasoned Action)” adalah hasil tulisan saya 

sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir yang saya tulis ini 

tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 

atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila 

kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup 

menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku. 
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MOTTO 

 

Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu menegaskan, “Sungguh-
sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu” 
(QS 14. Ibrahim 7) 

 

“ Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga “ 

(H.R Muslim). 

 

Bahaya yang lebih besar bagi kebanyakan dari kita bukanlah gagal 

meraih tujuan yang terlalu tinggi, melainkan berhasil mencapai 

tujuan yang terlalu rendah 

(Michael Angelo) 

 

Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, 

sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu 

(R.A. Kartini) 

 

 “No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, 

the dream that you wish will come true." 

(Cinderella) 
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