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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Efikasi 
Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa S1 Ekonomi Berinvestasi di Pasar Modal”, 
memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan 
efikasi keuangan terhadap minat mahasiswa S1 ekonomi berinvestasi di pasar 
modal. Peneliti mengambil tema penelitian ini karena melihat masih kurangnya 
minat mahasiswa ekonomi untuk melakukan investasi meskipun sudah menerima  
perkuliahan mengenai investasi.  

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna 
dan masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini hanya mengambil dua 
variabel independen, literasi keuangan dan efikasi keuangan, untuk diuji 
pengaruhnya terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Penelitian pun hanya 
menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan 
data penelitian. Di samping itu penelitian hanya mengambil sampel sebanyak 117 
responden dari mahasiswa S1 Manajemen dan Akuntansi Universitas Kristen 
Maranatha sehingga hasil penelitian ini tidak dapat menjadi bahan acuan yang pasti. 

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak 
yang telah membantu penyusunan tugas akhir ini: 

1. Dr. Benny Budiawan T., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing, yang 
sudah dengan sabar membimbing, memberikan saran-saran yang 
berharga bagi penelitian, serta semangat bagi peneliti. 

2. dr. Heryanto selaku orang tua terkasih yang selalu mendukung 
keputusan yang diambil peneliti, memberikan dukungan dan doa bagi 
peneliti. 

3. Chrismikha Hardyanto, kakak peneliti yang terkasih, terima kasih telah 
memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini 
serta telah memberikan waktu luang untuk berbagi beban bersama. 
Semoga sukses menyelesaikan thesis magister kakak di tahun 2017. 

4. Ibu Sri Zaniarti, S.E., M.M. yang telah mengizinkan peneliti untuk 
membagikan kuesioner di kelas-kelas beliau, serta memberikan 
dukungan untuk mengerjakan penelitian ini. 

5. Pemimpin rohani peneliti di Army of God, Debora Thea Laurentia, S.S. 
yang selalu menginspirasi untuk menjadi mahasiswa teladan, yang juga 
tidak pernah berhenti memberi dukungan doa dan semangat. 

6. Sahabat sebelah kamar peneliti, Yolanda Pongayouw, yang menjadi 
rekan seperjuangan mengerjakan penelitian ini (tapi dia mengerjakan 
tugas kuliah desain interiornya), yang selalu mengingatkan untuk fokus 
mengerjakan penelitiaan ini saat peneliti kehilangan semangat. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang jauh di Mataram dan Depok, Resti 
Annisa Anatasya, Ni Luh Komang Mayaswari, I.G.A. Sri Gayatri K.D. 
yang juga selalu memberikan semangat dan saling mengingatkan untuk 
menyelesaikan tugas akhir masing-masing. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan anggota Himpunan Mahasiswa 
Manajemen 2013, terutama untuk Martha Cristantri dan Jeannyka 
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Apriliani J. yang selalu ada di saat peneliti butuh masukan dan informasi 
untuk penelitian ini. Semoga kita lulus dan sukses bersama-sama.  

9. Keluarga dan teman-teman terkasih di AOG 10, Maranatha 5, Grup 4 
PAW, Pejuang Skripsi 2013, serta anggota Army of God lainnya yang 
selalu memberikan dukungan semangat, doa, dan beragam informasi.  

10. Tidak lupa ucapan terima kasih yang tidak dapat dihitung kepada Tuhan 
Yesus, Bapa di Sorga, dan Roh Kudus yang selalu menyertai jalannya 
penelitian ini. Peneliti tidak bisa menyelesaikan penelitian ini tanpa 
Tuhan. 

 
 
Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas 
akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua 
pihak yang membacanya. Tuhan memberkati. 
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