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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 

تَ غحفِ  ُنُه َوَنسح َتِعي ح َد ّلِِلَِّ ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ِد هللاُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ِإنَّ اْلح ُرهح َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمنح ُشُروحِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيِ َئاِت َأعحَمالَِنا، َمنح يَ هح

َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا عَ  َدُه الَ َشرِيحَك َلُه َوَأشح َهُد َأنح الَ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوحح لُُه. اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى بحُدهُ ُيضحِللح َفالَ َهاِدَي َلُه. َوَأشح  َوَرُسوح

يح  ِم الدِ  َساٍن ِإََل يَ وح ِبِه َوَمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح  ِن. آِلِه َوَصحح

 

 Alhamdulillahi rabbal ‘alamin, Segala puji hanya milik Allah Subhanahu 

Wata’ala, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas nikmat dan karunia 

yang tak ada hentinya dianugerahkan kepada seluruh ciptaan-Nya di dunia ini. 

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan bagi umat manusia 

Nabi Muhammad Shalalahu Alaihi Wasallam karena berkat perjuangannya lah 

kami dapat merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan. 

 Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains 

Ekonomi Islam di Universitas Airlangga, penulis telah telah menyusun tesis dengan 

tema “Analisis Pengukuran Efisiensi pada Bursa Saham Syariah”. Penyusun 

menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak bisa lepas dari 

bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun non-materil dari berbagai 

pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas 

Airlangga atas kesempatan belajar pada Program Magister Sains Ekonomi 

Islam, Universitas Airlangga yang telah diberikan.  

2. Prof. Dr. Dian Agustia, S.E, M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Airlangga  

3. Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A selaku Ketua Departemen Ekonomi 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.  

KATA PENGANTAR 
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4. Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Magister Sains 

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dan 

selaku dosen pembimbimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya 

dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

5. Bapak-Ibu dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan 

memberikan arahan kepada penulis demi kebaikan tesis ini. 

6. Seluruh dosen dan staf pengajar Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, khususnya pada Program Studi Magister Sains Ekonomi 

Islam,Universitas Airlangga yang telah membantu dan memberikan ilmunya 

kepada penulis. 

7. Kedua orang tua penulis, Samiin dan  Durrotun Nafisah yang telah melahirkan, 

membesarkan, dan mendidik serta selalu memberikan kasih sayang, dukungan, 

dan  doa yang terbaik kepada penulis. 

8. Suami tercinta penulis, Faris Kurnia Hakim yang telah menjadi teman diskusi, 

teman bercerita, berkeluh kesah, memberikan dukungan,  kasih sayang dan doa 

yang terbaik kepada penulis. 

9. Kedua orang tua mertua penulis, Alm Saiful Rochim dan Sri Winarsih yang 

telah memberikan dukungan dan doa terbaik kepada penulis. 

10. Kakak dan adik penulis: Ahmad Fauzan Al-Zaman, Fauzianggi Rahmi Fitri, 

Fingkan Abirna Mufida, Arif Setiawan, Agung Sutopo, dan keluarga besar 

lainnya yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik kepada penulis. 
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11. Teman-teman seperjuanagan: mba aya, mba rinda, mba risma yang telah 

membantu, mengajarkan, menemani, dan mensupport dalam keadaan senang 

dan sedih. 

12. Kawan-kawan penulis di MSEI UNAIR Genap 2017 kelas malam dan kelas 

pagi semoga sukses selalu 

13.  Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas segala sumbangsih 

ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah membantu proses penyusunan 

tesis. 

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dan 

ridho dari Allah SWT. Aamiin.  

Akhir kata, Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan 

penulis dalam menjelaskan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap 

adanya penelitian lanjutan dan lebih mendalam demi kemajuan bangsa. 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 


