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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah penelitian 

ini dapat terselesaikan dengan skripsi yang berjudul “KOINTEGRASI 

BURSA SAHAM AMERIKA, CHINA, KOREA SELATAN, JEPANG, 

DAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2011 – 2015” 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas 

Bisnis dan Manajemen, Uni versitas Widyatama Bandung. Dalam 

penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti 

mengharapkan saran maupun kritik yang membangun untuk 

penyempurnaan skripsi ini. 

Dengan rahmat dan karunia-Mu, skripsi ini dapat terselesaikan tepat 

pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang 

telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti 

harapkan skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dan 

khususnya bagi peneliti. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Bandung, Februari 2016 

Peneliti 

 

 

(Gerda Dwi Tyarani) 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Dalam penyusunan penelitian ini, sangat banyak mendapatkan saran, 

motivasi, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya, papah Alm H. Agus Hanief. A dan mamah Hj. 

Imas Dian yang selalu memberikan dukungan baik doa, moral maupun 

materil, motivasi, masukan, semangat yang luar biasa, dan energi yang 

selalu membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan penuh 

semangat dan tepat waktu. Untuk papah terimakasih atas didikan, 

nasehat, ilmu, pendidikan, kasih sayang, dan pelukan hangat yang sudah 

papah berikan, meskipun papa hanya setengah jalan berada di dunia tapi 

semangat papa selalu menyertai. Semoga papah disana bangga, tenang 

dan abadi disisiNya amin. Untuk mama terimakasih mah atas kasih 

sayang, perhatian, dan pengertiannya. Terimakasih sudah menjadi ibu 

yang tegar, semoga mamah selalu sehat, panjang umur, dan selalu 

bahagia. 

2. Untuk kakak tercinta, Teh Ginna Apryani Nurunnisa, S.E., MBA. yang 

selalu memberikan dorongan yang luar biasa, kasih sayang, motivasi, 

dan masukan yang sangat digunakan penulis hingga dapat 

menyelesaikan dengan tepat waktu. 

3. Teman dekat penulis, Muhammad Adden Afra yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, masukan, waktu bahkan energi yang selalu 

membantu penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi penuh 

semangat dan tepat waktu sesuai target. Makasih dan terus semangat ya! 

4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., CA selaku 

Rektor Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Bapak Ryan Kurniawan S.E., M.M selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S-1 Universitas Widyatama Bandung. 

7. Dosen pembimbing Ibu Tanti Irawati M, S.E., M.M. yang memberikan 

masukan, semangat, waktu, dan energi dalam membimbing peneliti, 

serta memotivasi peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat 
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waktu. Terimakasih atas kesabaran serta ketulusannya dala 

membimbing. 

8. Bapak Rd. Jusup Nugraha, S.E., M.M. selaku dosen wali penulis yang 

telah memberikan saran kepada penulis, hingga penulis dapat 

dilancarkan dalam penyusunan skripsi. 

9. Bapak John Henry Wijaya S.E., M.M. yang telah memberikan bantuan 

yang banyak informasi, ilmu, serta pengalaman yang diberikan kepada 

penulis, hingga penulis dapat dilancarkan dalam penyusunan skripsi. 

10. Ibu Annisa Lisdayanti, S.E., M.M., Ibu Ayuningtyas Yuli Hapsari, S. 

Ip., M.M., Ibu Rita Yuniarti, DR., S.E., M.M., Ak., dan Bapak Jouzar 

Farouq Ishak, S.E., M.Ak. yang telah memberikan bantuan, informasi, 

ilmu, saran serta pengalaman yang diberikan kepada penulis, hingga 

penulis dapat dilancarkan dalam penyusunan skripsi. 

11. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah banyak 

memberikan ilmu serta pengalaman dalam dunia kerja, yang membuat 

penulis semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Staf 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.  

12. Sahabat penulis angkatan 2012 Vina Aprianty, Marissa Novantiani, 

Khanza Sanches, Citra Larasati, Anindita, Clara AMP, Abil Reychyta, 

Anisa Triadi, Bellania, Denysha, Kartika Sari, Rheza Medio, Rianty 

Putri, Ervie, Susy Nuriani, Tria, Riska Dewi yang terus menyemangati 

penulis, terimakasih telah menjadi rekan yang hebat. 

13. Terimakasih untuk Dian Kirana, Denadia, Fima, dan Julian sahabat 

semasa SMP yang telah memberikan doa dan semangat walaupun jarak 

jauh. 

14. Teman seperjuangan dalam menyusun skripsi Febrina, Siska, Ica, 

Sheila, Nais, Arga, Erika, Robby, Syaeful, Yuni dan Andriani yang 

telah bersama dalam menjalani bimbingan, semangat terus ya semoga 

bisa sesuai dengan target kalian masing-masing. Amin.  

15. Seluruh teman – teman manajemen keuangan dan teman – teman di 

Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalan menyusun tugas 

akhir ini, terimakasih banyak.  



vi  

16. Terimakasih untuk Sandhy Nurjabar, S.E., Rifdi Aulia, S.E., Dwi Bakti, 

Yusup, Deby Oktavia, Rafi Aditya dan seluruh anggota Bobotoh 

Widyatama yang telah memberikan saran dan semangat, terimakasih 

banyak. 

 


