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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. 

 Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat menempuh jenjang S1. Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan 

laporan ini masih banyak kekurangan, walaupun demikian penulis berusaha 

menyelesaikan sebaik mungkin. 

 Dalam penyajian Laporan ini penulis menyadari masih belum mendekati 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran 

yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi 

perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. 

 Saya ucapkan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Yaitu: 

1. Yth Assoc. Prof Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia 

2. Yth Prof. Dr. Hj Dwi Kartini, SE, Spec. Lic. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia  
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3. Yth Dr. Lita Wulantika, SE.,M.Si. selaku ketua Program studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia 

4. Yth Dr. Linna Ismawati, SE.,M.Si. selaku wali kelas Manajemen 6 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia  

5. Yth Bapak Arjuna Rizaldi, SE.,MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

memberi arahan dan dorongan semangat yang telah dijalani. Dengan 

demikian terjadinya skripsi ini dengan sampai selesai 

6. Kepada kedua Orang Tua, Bibi, Kakek dan Nenek telah memberikan 

motivasi, do’a dan dukungan yang tidak ternilai kepada penulis.  

7. Teman-teman kelas Manajemen 6 angkatan 2015, serta spesialisasi 

keuangan terima kasih atas kebersamaannya baik suka maupun duka.  

8. Rekan dan sahabat manajemen lainnya yang selalu memberikan dukungan 

dalam penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini. 

9. Pusat Informasi Go Public Bursa Efek Indonesia, yang ikut membantu dan 

terlibat dalam penyusunan laporan seminar usulan penelitian ini.  

10. Semua pihak yang terlibat dalam laporan seminar usulan penelitian ini. 

Akhir kata, Penulis berharap semoga laporan seminar keuangan ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan kita semua yang membutuhkannya 

              Bandung, Agustus 2019 

 

 

Ega Nugraha Pratama 


