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MOTTO 

 

                          

Artinya: “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.” (Al-

ankabut:6)
1
 

                        

                          

      

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain 

hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan 

kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kerugian mereka belaka.”(QS. Faathir :39)
2
 

 

“Pusaka yang Berharga adalah Kejujuran, Syukuri Nikmat Sekecil Apapun, 

dan Bertanggung Jawab terhadap Pekerjaan Sekecil Apapun” 

 

 

  

                                                             
1 Alquran, al-Ankabut ayat 6, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: 

Departemen Agama Republik Indonesia, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 

396. 
2
 Alquran, Faathir ayat 39, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Departemen 

Agama Republik Indonesia, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 439. 



 

vii 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin 

Dengan segala kerendahan hati, rasa bahagia dan puji syukur 

kuucapkan kepada Allah SWT dan  Rasul-Nya, dengan segala rasa syukurku 

ku  persembahkan karya sederhana ini kepada: 

1. Ayahanda tercinta Bapak Kasmiran dan Ibu tercinta Ibu Sunarti atas cinta 

dan kasih sayang yang telah tercurah, dukungan, perhatian, nasehat dan 

tutur kata, serta doa yang selalu terlantun untukku. 

2. Kakakku tersayang, terimakasih telah mendukung adikmu ini dalam 

menghadapi banyak hal, terimakasih untuk setiap senyuman, nasehat dan  

doa. 

3. Dosen pembimbingku Bapak M. Arif Hakim, M. Ag. yang telah 

membimbingku dalam mengerjakan setiap lembar skripsi ini. Terimakasih 

pak Arif, selalu aku tunggu doa dan restumu. 

4. Pimpinan serta Teman-Teman satu kantor Putra Perkasa Cabang Kudus. 

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aslam selaku pimpinan kantor 

yang telah membimbing selama kerja serta toleransi pengerjaan skripsi ini 

dan semua teman-teman kantor Cab. Kudus yang telah memberikan 

support kepada saya.  

5. Teman-Teman seperjuangaku Kholil, Alfiyan, Kuncoro, Nafidz, Agus, 

Anang dan semuanya   terima kasih karena telah setia menghibur, saling 

menguatkan dan untuk semua kenangan yang telah terukir. 

6. Teman-teman seperjuangan ESR-D 2015 terimakasih telah mengisi hari-

hariku dengan canda tawa kalian selama ini.  

7. Teman-teman PPL KPPS MADE DEMAK serta keluarga besar KKN 

posko 35 dan 36 Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kudus, terimakasih 

telah memberikan banyak cerita berkesan, keceriaan dan kebersamaan 

yang penuh dengan makna. 

8. Tak lupa juga semua pihak yang telah membantuku untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

 

  



 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 
  



 

ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis 

Pengaruh EPS (Earning per Share), ROE (Return on Equity), DER (Debt 

to Equity Ratio) dan Tingkat Suku Bunga (BI Rate) terhadap Harga 

Saham Syariah (Studi pada Perusahaan Saham Syariah Sub Sektor 

Kontruksi Bangunan dan Sub Sektor Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan dan 

Sejenisnya, yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018)” 
dengan baik dan lancar. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ES 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, 

sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa  

hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua 

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama 

kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah memberikan izin dalam penyelesaian studi; 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus; 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

4. M. Arif Hakim, M. Ag selaku Dosen Pembimbing, yang memberikan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk bersedia membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

7. Bapak dan Ibu serta Kakak tercinta yang telah memberikan motivasi, 

dorongan dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun 

materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini 

dengan penuh semangat. 

8. Pimpinan serta teman-teman kantor Putra Perkasa (Direct Selling Multi 

Product) kantor cabang Kudus yang memberikan dukungan, semangat, 

motivasi serta toleransi dalam penyelesaian skripsi ini.  

9. Semua teman-teman kelas ESR-D 2015 terimakasih untuk setiap jengkal 

cerita dan kebersamaan selama masa perkuliahan. 



 

x 

 

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah 

memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan  pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat, sehingga dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. 

 

 

 

Kudus, 10 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

 

FATKHUL MALIK 

NIM:1520210158 
 

 

 

 

 

  


