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KATA PENGANTAR 

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Yesus Kristus 

untuk kasih setia, penyertaan, serta berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga 

SBI, dan  Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2012”.   

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Penulisan skripsi ini juga merupakan 

kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan beberapa teori yang diperoleh 

selama duduk di bangku perkuliahan. Selain itu, penulis juga berharap agar skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

 Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih 

kepada kedua orang tua penulis, Bapak Kaminan Sinaga dan Ibu Rusmeliana 

Haloho yang telah memberikan untaian doa dan kasih sayang serta pengorbanan 

baik dari segi moril maupun materil yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan dan terutama selama penyelesaian 

skripsi ini.         

 Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Untuk itu, dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Ibnu Hadjar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 
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2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu T. Teviana, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Chandra Situmeang, S.E, MSM, Ak, selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi penulis yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan 

bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, Bapak Syahrizal Chalil, S.E, M.Si, dan 

Ibu Diana Hasyim, MM, selaku Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah 

memberikan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Humisar Sihombing, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik  penulis. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen  yang telah memberikan 

bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 

10. Kak Lina yang telah membantu semua urusan yang berkaitan dengan 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Keluarga besarku, khususnya Inang, tulang, bapak tua dan inang tua, 

bapak uda dan tante, serta seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan 
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satu persatu, semoga Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberikan 

kebahagiaan kepada keluarga besar kita. 

12.  Kakakku Eni Sabda Ningsi Sinaga beserta suami, dan kak Erni Junita 

Sinaga beserta suami yang telah memberikan semangat, motivasi, dan 

mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan. 

13. Abangku Afrizal Henrianto Sinaga beserta istri kak Cory Lumban Toruan 

yang memberi semangat, motivasi dan nasehat pada penulis. 

14. Adikku Burhan Sinaga dan Rian Julfian Sinaga yang menjadi sumber 

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

15. Teman-teman terbaikku dalam Genk The Lavved (Pengarapen Barus, 

Jonny, Yos Andri, Abiyem, Christian Laoli, Andre, dan Sandro) yang telah 

memberikan banyak bantuan, dukungan, perhatian, cerita suka dan duka, 

serta pengalaman bagi penulis selama mengikuti perkuliahan dari awal 

hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga nantinya kebersamaan kita 

tetap terjaga dikemudian hari. 

16. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam The Buddha’s (Delfi, 

Hamzah, Hendrik, Margolang, Wahyu, Fitra dan Amek Cacing) yang 

saling memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi. 

17. Teman-teman seperjuangan khususnya di Manajemen 09 A, khususnya 

buat Rere, Yusnita, Hugo, Sevi, Rimdani, Astri, Laila, Riama dan teman-

teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. 

Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Suatu kebahagiaan telah 
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dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua. Semoga suatu saat 

dapat bertemu kembali. 

18. Teman-teman di Manajemen 09 B, Aldi, Candra, Rara dan teman-teman 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

19. Terima kasih juga buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Tuhan Yang Maha Esa 

berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan Teman-teman 

semua.          

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

       Medan,     Maret 2013 

       Penulis, 

 

       HENRYSON SINAGA 

 

 

 


