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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Informasi Laporan Keuangan terhadap perubahan 

harga saham yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek”. Penyusunan skripsi ini 

dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 
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skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama 

kepada : 
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penulis. 
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penulis. 
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6. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 
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7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis. 



8. Seluruh Staf Sekertariat, Staf Perpustakaan dan Karyawan Universitas 

Widyatama yang telah banyak membantu. 

9. Ibu Sri Wulan Susilo selaku Ketua KSEP ITB yang telah banyak 

membantu memberikan data-data yang penulis perlukan dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

10. Untuk tersayang yang telah membantu penulis serta memberikan 

semangat, perhatian serta do’a pada penulis. 

11. Semua rekan-rekan angkatan 2000 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang selalu membuat penulis semangat kuliah. 

12. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, 

serta do’a bagi penulis. 

Dengan rasa terima kasih serta do’a yang dapat penulis panjatkan, semoga 

Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya. 
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