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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Tesis yang berjudul: ”Pengaruh volatilitas nilai tukar mata uang dan tingkat inflasi 

terhadap profitabilitas serta dampaknya pada return saham (studi empirik pada 

emiten sektor industri otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011-2015).” 

Penelitian ini dilakukan  dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister  

Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis 

menyadari bahwa penelitian  ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian penelitian ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menghaturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Apollo, M.Si. Ak selaku 

dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi 

penulis selama penyusunan Tesis dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. 

Tak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih berterima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana, 

beserta segenap jajaran.  

2. Ibu Dr. Hari Setiyawati, SE, Ak. CA. M.Si. Ketua Program Studi Magister 

Akuntansi, sekaligus penguji sidang proposal. 
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3. Bapak Dr. Harnovinsah Ak., MSi. selaku Dekan FEB dan Bapak Dr. Yudhi 

Herliansyah selaku Wakil Dekan Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan seluruh staf 

Universitas Mercu Buana.   

5. Kedua orang tua tersayang bapak H. Djono Sutiyoso (alm.) dan ibu Sri 

Murniati yang memberikan kasih sayang tulus tanpa kenal lelah selalu 

memanjat doa terbaik untuk penulis dan juga teruntuk bapak ibu mertua. 

6. Istri tercinta Dian Silvia Kurniasari yang dengan kesabarannya memberikan 

semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah, dan putra tercinta Muhammad 

Zahraan Haydar yang memberi semangat dan inspirasi, serta tidak lupa 

kakakku  tersayang Arie Aprianto beserta istrinya Fifi Kurnia Rachman. 

7. Bapak/Ibu Dosen selaku penguji sidang Tesis. 

8. Rekan mahasiswa khususnya kelas Magister Akuntansi angkatan 2015 yang 

telah memberikan keceriaan dan dukungan. 

9. Rekan kerja PT. Parna Agromas Jakarta head office (LG International 

Corporation Group) yang terus memberikan motivasi dan Mr. Kwak Soo 

Duok selaku chief financial officer yang telah memberikan berbagai 

kesempatan waktu dan pengertiannya selama pembuatan karya ilmiah ini. 

10. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Kiranya hasil penulisan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

keilmuan dan khazanah bagi para pihak yang membutuhkan. 

Jakarta,   16  Januari  2017 
 
 
 

Iman Yuniarto  
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