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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi 

ini sesuai dengan harapan dan keinginan. Skripsi ini ditujukan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan, dan sebagai pemberi informasi yang diharapkan masyarakat bisa 

mengambil informasi dan menambah wawasan, dan juga masyarakat dapat 

mengembangkan penelitian ini kedepan agar lebih baik lagi dari penilaian dan 

kejadian yang diteliti. 

Dan pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” 

REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PELAKSANAAN TAX AMNESTY 

INDONESIA TAHUN.(2016) STUDI PADA PERUSAHAAN 

INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI ” 

dengan baik dan semaksimal mungkin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S-1 bagi mahasiswa Manajemen 

Keuangan, STIE Malangkuçeçwara Malang.  

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keikutsertaan pihak-pihak yang 

dengan ikhlas membantu, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Abdul Rachman dan Ibu Erma Agustinah selaku orang tua saya, yang 

selalu iklas membantu, selalu mendukung kemampuan saya, dan selalu 

menyemangati saya dalam keadaan apapun dan kapanpun. 

2. Althaf Faeyza Zaidan Albarra, Lia Fauziah Rachman dan Asep Saepulloh, 

yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 

3. Yang terhormat Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D, selaku Ketua Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçeçwara Malang. 
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4. Yang saya hormati Dra. Lindananty, MM. selaku dosen pembimbing yang 

selalu sabar membimbing, memberi petunjuk, memberi arahan dan selalu 

memberi kemudahan yang luar biasa.  

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik serta memberikan bekal selama 

saya menimba ilmu di STIE Malangkuçeçwara Malang. 

6. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku terima kasih atas waktu, semangat, 

doa yang telah kalian berikan.   

7. Keluarga besar UKM Wahana Pengembangan dan Penalaran Ilmiah 

Mahasiswa (WAPPIM) yang sudah membantu dan mendukung saya selama di 

STIE Malangkuçeçwara Malang. 

8. Semua pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut 

membantu dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini. 

 

Terimakasih atas segalanya, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberi segala bantuan 

kepada saya. Skripsi ini masih jauh dari sempurnaan, sehingga saya dengan senang 

hati akan menerima kritik dan masukan demi perbaikan.dan penelitian ini bisa 

dilanjutkan  untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan sampel yang lebih baik 

pula. Akhir kata, terimakasih banyak dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

pihak-pihak terkait. 
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