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(Gilang Rangga Perdana & Kelurga, Wibisono dan Ghozi Al-Ghifari)
serta sahabat-sahabat seperjuanganku.
Everythings cannot happen without your permission God,
Thank you Allah
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
(Ali – Imran: 110)

Janganlah kamu merasa bahwa tanpamu syari’at Islam tak kan tegak.
Syari’at Islam telah tegak bahkan sebelum kamu ada.
Syari’at Islam tak membutuhkanmu, kaulah yang butuh pada syari’at Islam.
(Syarah Al-Hikam karya Ibnu Attha’illah Al-Iskandariyah, Al-Haramain, Jeddah)
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Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak pernah tidur dan
tidak pernah lalai terhadap segala tindakan hamba-hamba-Nya, yang ridho-Nya
diharapkan oleh sekalian alam dan ampunan-Nya diminta oleh seluruh makhluk-Nya,
Dia-lah tempat mengeluh bagi seluruh hamba-Nya walaupun hamba-Nya sering
melupakannya dikala senang, hanya kepada-Nya-lah kami meminta dan memohon
pertolongan, Dia-lah yang telah memberikan banyak nikmat kepada manusia yang
apabila seluruh tetesan air yang ada di lautan menjadi tinta dan seluruh batang pohon
yang ada menjadi pena maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan banyaknya
nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan
kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di
Universitas Islam Indonesia, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis
Pengaruh Faktor Fundamental, Inflasi dan Produk Domestik Bruto Terhadap
Pergerakan Harga Saham di Pasar Modal Syariah (Studi Empiris JII di BEI periode Juni
2012 – Mei 2015)”.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas
dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun non-materiil dari berbagai
pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
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Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag Selaku Ketua Program Studi Ekonomi
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak H. Nur Kholis, H, S.Ag. M.Sh.Ec. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan
skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan
tenaganya.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu
kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi
penulis sampai akhir hayat.
6. Staf akademik dan seluruh karyawan FIAI yang telah memudahkan segala urusan
administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama
proses perkuliahan.
7. Kedua Orangtua saya, (Bpk. Alyus Hakim dan Ibu Endang Andalasati) dan
kakak-kakak serta adikku (Gilang Rangga Perdana, Wibisono Faletehan dan
Ghozy Al Ghifari) yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus
kepada penulis, serta telah memberikan support, motivasi hingga kebutuhan
materi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Ekonomi Islam 2012 yang telah bersama-sama dalam membantu
serta berbagi rasa dalam setiap waktu perjuangan kita dalam menimba ilmu.
9. Sahabat-sahabat saya Pandu Pranoto, Dicky Rahvi Saputra, Oki Yanto, Rizky
Hermawan, Tigor Tohoma Siahaan. Agung Dwi Laksono, Muhammad Amirullah
bin Alisa, Muhammad Nur Fadillah, Ranzha Hussaini Bustam, Muhammad Rafli
Zakariya Ridwan, Sjarif Hidayatullah, Adib Arfan Aziz, Denny Setiawan. Isyqi
Julvia Ferbe, Lady Agustine Amaliya, Darin Luqyana, Arinda Putri Zalekha,
Wahyuningrum Sekar Dwi Rani, Nurul Wulandari Putri. Yang selalu mengajak
dan mengingatkan dalam kebaikan, semoga Allah selalu menyatukan langkah dan
cinta kita dalam dakwah dan travelling.
10. Seluruh keluarga HMJ FKEI dari periode 2012 hingga 2015, dan teman-teman
KKN-51 PW-Unit 329, (Rosyid, Kang Harsya, Antononyonyo, Byby, Rere, Mami
Ocha, Indah) terima kasih untuk pengalaman yang telah kita lalui bersama,

kekompakan, leadership, kerjasama, dan belajar untuk saling menghargai
pendapat satu sama lain.
11. Dan seluruh Staff dari Bursa Efek Indonesia dan PT. Phintraco Securities yang
sangat membantu dalam pengumpulan data dan telah memudahkan segala urusan
dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Serta pihak-pihak lain yang ikut membantu, hingga terselesaikannya skripsi ini
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala
kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian
dan kehilafan dari penulis sendiri.
Semoga dengan penulisan skripsi ini tidak hanya untuk nama UII saja, namun
yang tidak kalah pentingnya bahwa apa yang dikerjakan semata-mata untuk
meneguhkan nilai-nilai keislaman. Semoga cita-cita mulia kita selalu mendapat ridho
dan selalu diberikan petunjuk dalam menghadapi setiap masalah yang akan kita hadapi
kelak. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh
untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT.
Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII Amiin.
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Penulis,
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