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Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan 

baik penyusunan Usulan Penelitian ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu 

tercurah kepada Nabi besar kita  Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi 

kita semua. 

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar–

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Skripsi ini. 

Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih yang tulus kepada Windi 

Novianti, SE., MM. selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuannya, memberikan semangat dan memanjatkan Do’a untuk menyelesaikan 

Usulan Penelitian ini, serta: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan pertolongan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. 
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Komputer Indonesia. 
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ilmu dan pengetahuannya serta selalu mengarahkan penulis dan MN-5 untuk 

menyelesaikan Usulan Penelitian ini. 

6. Kepada Bursa Efek Indonesia yang telah bersedia kerjasama untuk pengumpulan 

data Usulan Penelitian Penulis. 

7. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada kedua Orang Tua saya yang selalu 

bekerja keras untuk mendukung dan mendoakan perjalanan saya selama menjalani 

perkuliahan dari awal sampai akhir. 

8. Terimakasih juga kepada seluruh saudara dan keluarga saya  yang senantiasa 

mendukung saya sampai saat ini. 

9. Terimakasih kepada keluarga besar KEJORA – Apri, Tony, Ruri, Teguh Al, Teguh 

Santos, Badar, Hasbi, Muna dan Hendra yang selalu mendukung dan mendoakan. 

10. Terimakasih kepada keluarga besar PEGASUS dan Alumni Paskibra SMA 1 

Pamanukan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

11. Terimakasih kepada Afaldi, Gilang, Hacim, Kodok, Krisna, Ikhwan, Wawan, 

Yoga, Ferdi, Tino, Budi, Gusti dan lain-lain yang sudah  selalu menyempatkan 

waktu untuk bermain bersama.  

12. Terimakasih kepada squad dago Farhan, Fajar, Gilang, Husni, Poli, Redo, Ian, 

Yano, Mocive, Dicky, dan teman kelas Manajemen 5 yang selalu memberikan 

dukungan dan pertolongan disaat membutuhkan. 

13. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan saya 

selama ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 



Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna serta 

memperhatikan keterbatasan penguasaan ilmu segala ketidaktelitian dan kesalahan 

dalam penulisan penelitian ini. Untuk itu penulis mengharapkan koreksi, masukan, 

saran atau tanggapan dari semua pihak. Harapan penulis semoga apa yang disajikan 

dalam Skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca. 
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