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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Hangsheng Composite Indeks dan Shanghai Shenzhen Composite 

Indoeks terhadap IHSG”, memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Hangsheng dan Shanghai Shenzhen terhadap IHSG. 

 Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran 

yang membangun sehingga dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk penelitian 

berikutnya dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan yang diberikan-Nya. 

2. Orang tua penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

3. Bapak Tan Kwang En, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak memberikan waktu dan tenaga serta pikiran dalam 

memberikan bimbingan dan petunjuk serta nasihat dalam penyusunan 

penelitian ini. 

4. Bapak Radhy Tjahjadi, S.H., selaku Regional Jawa Barat Sinarmas 

Sekuritas dan Bapak Sofyan Gouw, S.E, selaku pimpinan cabang sinarmas 

sekuritas yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk meluangkan 
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waktu membuat penelitian pada saat jam kerja sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan cukup baik. 

5. Seluruh Teman – teman kantor Sinarmas Sekuritas dan teman – teman 

penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan, yang telah membantu serta 

memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat yang besar 

kepada semua pihak atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga 

penelitian ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang 

membacanya. Amin. 

 

 

 

Bandung, 8 Januari 2016 

 

 

Chandra Wijaya 


