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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 

 

“ Teruslah berusaha walau sekekelingmu meragukan kamu. Teruslah tersenyum 

karena orang-orang yang kamu sayang menginginkan senyummu. Teruslah bersinar 

untuk mereka yang ada di kegelapan, Dan percaya Tuhan tidak akan mengubah 

nasib kaumnya tanpa usaha kaum itu. Teruslah melangkah karena orang-orang yang 

menyangimu akan selalu menopangmu.” 

 

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat…” 

(Al-Mujadilah – 11) 

 

“Bagian Terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan 

kasihnya yang tidak diketahui orang lain.” 

(William Wordsworth) 

 

“Barang siapa yang kelluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jala Allah” 

(HR. Bukhari) 

 

 

 

 



 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

1. Kedua nenek terkasih, 

2. Bapak dan Ibu tercinta, 

3. Kakak  dan adikku tersayang, 

4. Semua keluargaku, 

5. Almamater, dan 

6. Semua sahabat dan teman-teman. 

 

 
  



 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, 

hidayah serta karuniaNya yang tak pernah terputus, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Skripsi dengan judul “ANALISIS EFEK RAMADHAN PADA INDEKS 

SAHAM SEKTOR INFRASTRUKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

TAHUN 2015-2017” ini tanpa ada aral rintangan yang berarti. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat menempuh Ujian Akhir 

progam perkuliahan Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajement di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, berkah dan ridho-Nya di setiap kegiatan 

yang penulis lakukan setiap hari. 

2.  Siti Aisiyah Suciningtyas, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang 

memberikan pengarahan dalam penulisan Skripsi. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak 

memberikan ilmu dan mendidik penulis untuk menjadi mahasiswa yang terampil 

dan baik. 

4. Kedua orang tua, kakak, adik beserta keluarga yang senantiasa mengiringi 

langkah penulis dengan doa dan dukungan sehingga penulisan Skripsi ini dapat 

terselesaikan sebagaimana mestinya. 



5. Sahabat-sahabat tersayang yang telah menjadi tempat penulis untuk berbagi 

senang maupun sedih. 

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan karena kemampuan manusia terbatas, begitupula penulis. 

Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. 

Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 
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