
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‘alaikum Wr.Wb. 

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-

Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI 

dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan periode 2007-2011”. Adapun 

tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

Yang tercinta ayah (IipSurip) ibu (Tuminah) yang selalu memberikan doa, bantuan, restu, 

serta segala perhatian dan dukungannya baik secara moril maupun materil, yang tidak pernah ada 

putusnya. Terimakasih sudah menghantarkan penulis kejenjang ini. Suatu hari nanti saya akan 

membuat kalian bangga dan bahagia melihat keberhasilan saya (Insya Allah). 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak sekali rintangan yang harus penulis 

hadapi, namun berkat dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka akhirnya 

penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih yang sebesarbesarnyakepada : 

1. Suskim Riantani, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengetahuan yang 

sangat berharga selama penyusunan skripsi. 

2. Adik tercinta, Dwi Apriyanti, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis. 

3. (Almh) Ibu Prof. Hj. Koesbandijah AK, M.Si., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

4. H. Mame S Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

6. Siti Komariah S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen SI Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Ayuningtias. S.E.,  M.M., selaku dosen wali dan juga orang tua penulis di kampus, 

terimakasih atas nasihat dan bantuannya kepada penulis.  
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8. Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Bisnis dan 

Manajemen. 

9. Staf karyawan akademik, staf administrasi, staf perpustakaan, staf program studi, dan staf 

lainnya. 

10. My girl Fitria Muliati makasih girl banyak ngasih semangat, tiap aku banyak nanya selalu 

dijawab, aku ngeluh disemangatin aahhhh makasih girl, pokoknya selalu ngerepotin 

kamuya. 

11. My neng Indry Astuti beribu ribu makasih neng udah banyak bantu dalam skripsi ini. 

Semoga Allah membalas kebaikan kamu neng. 

12. My queen, Galih Pratiwi, Tasya Normalina, Rischa Antika, Vinadya Junita makasihyaa 

queen semangat nya dan segalanya.  

13. Teman seperjuangan, Imaniar Cahya Komala, makasih bee kamu setia nemenin sana sini.  

14. Sahabat semester satu Prahesti Wulandari Setyadini, makasihyaa sis aku juga suka 

ngerepotin kamu, suka bikin kesel kamu, tapi gapapa yaa. 

15. Sahabat Milda Aretha dan Diba yang selalu bersama mengingatkan harus bahagiakan 

orangtua masing-masing. Karena merupakan cita-cita kita membahagiakan orang tua yaaa. 

16. Sahabat-sahabat, Jessika Belladina, Dhaifina MI, Moch Teni Robani, Andi Putra, Sukri 

Dani, Hanip Putra, Achep Tama, terimakasih yaa CCM atas semua dukungan dan doanya 

senengyaa yang pake toga nambah. 

17. Sahabat kampus, Devia Ambar, Dewi Anggraeni, Tiska Oktaviana, Alda Layala Diva 

makasih buat semangatnyaaa yaa. 
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18. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah 

banyak membantu penulis baik berupa tenaga maupun pikiran serta candaan yang sungguh 

luar biasa yang senantiasa membuat penulis merasa terhibur dan selalu semangat dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan umumnya bagi semua pihak. 

 

Bandung, Agustus2013 

 

 

 EkaRahayu 

 


