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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan Judul : “REAKSI PASAR MODAL TERHADAP BENCANA 

BANJIR JAKARTA TAHUN 2013 (Event Study Pada Saham Perusahaan 

Asuransi Yang Listing Di BEI)”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian program 

akademik Strata Satu Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan, bimbingan, 

serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa 

terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan dan kekuatan 

yang luar biasa untuk menghadapi setiap cobaan sehingga saya tidak 

mudah putus asa. 

2. Ibu, kakak dan keponakan-keponakan saya, Bianca, Orion, dan Kevano, 

yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga saya dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan lancar. 

3. Belahan jiwa saya, yang selalu mendampingi dikala susah, berbagi ceria 

dikala senang, yang selalu memberikan doa dan semangat setiap hari 

kepada saya, you are my everything, Vita. 

4. Ibu Dr. Kusuma Ratnawati, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan banyak sekali masukan, petunjuk dan bimbingan 

kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.  
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5. Ibu Dr. Sumiati, SE., M.Si, selaku Dosen Penguji I dan Ibu Juni 

Herawati, SE., MM., selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan 

waktu untuk menguji dan memberikan arahan untuk skripsi saya. 

6. Bapak Dr. Fatchur Rohman, SE.,M.Si., selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang. 

7. Bapak Prof. Candra Fajri A., SE., Msc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

8. Sahabat - sahabat saya, Hangga, Lauda, Anggi, teman-teman 

sekontrakan (Wibby dan Ery), teman-teman kelas BB (Arta, Adib, 

Bayu, Briand, Anton, Arif, Nina, Dicky, Cheriza, Yoga), dan teman-

teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan banyak dukungan atas penyelesaian Skripsi ini. 

 Saya akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga Skripsi ini dapat 

dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amin. 
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