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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu dan lancar 

dengan judul, “Reaksi Psar Saham Sektor Infrastruktur terhadap Pemilihan 

Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi ini 

disusun dalam rangka melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.  

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 

bantuan dari berbagai pihak dan mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Achmad Djaelani dan Ibu Sukarni sebagai orang tua yang telah 

memberikan restu dan doa. Anakmu wes LULUS Pak, Buk ^^ 

2. Yang terhormat Bapak Bunyamin, MM, Ph.D selaku ketua Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

3. Yang terhormat Bapak Uke Prajogo, S.TP, MM, selaku dosen pembimbing 

yang memberikan banyak ilmu, petunjuk, arahan, dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi. Sukses selalu untuk bapak. 

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak membantu dalam menyampaikan 

ilmu-ilmu selama berlangsungnya perkuliahan. 

5. Mbak Nur Ainy, kakak tercinta yang memberikan ilmu dan semangat untuk 

LULUS. 

6. Specially untuk David Pradana, semangat tidak langsungku, yang ada jauh 

disana yang selalu mendoakan, menyemangati dan yang nggak peka banget. 

Terima kasih telah menjadi bagian hidupku ^^. 

7. Nissa, Ida, Ana, Yuyun, dan Fitri. Teman tersayang yang memberikan ilmu, 

pengalaman, motivasi, semangat, dan suka-duka selama menyelesaikan 

skripsi ini. Kita harus tetap akur ya ^^. 

8. Teman-teman seperjuangan, yang selalu tanya sudah sampai bab berapa. 

Pertanyaan kalian membuatku harus bisa lebih cepat selesai.  
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9. Keluarga Besar Cucu Mbah, yang selalu menanyakan kapan lulus, kapan 

sidang, kapan wisuda, dan kapan nikah. Motivasi dapat muncul karena 

keadaan terdesak ^^ 

Masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak atas sepenggal 

yang diupayakan untuk menutupi lubang disana-sini dalam skripsi. 

Akhir kata dari penulis. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi 

pembaca. 

 

Malang,      September 2017 

Penulis 
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