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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena 

atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang 

berjudul “PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI AKUNTANSI 

TERHADAP REAKSI PASAR” tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini 

dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulisan tesis yang berjudul “PENGARUH KANDUNGAN 

INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP REAKSI PASAR” dilatarbelakangi  

oleh ketertarikan penulis terhadap sektor Pasar Modal. Pasar Modal merupakan 

wadah yang dapat digunakan untuk memperoleh pendanaan bagi pihak yang 

membutuhkan dana atau sebagai wadah berinvestasi bagi pihak yang memiliki 

kelebihan dana. Secara umum, tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kandungan informasi akuntansi terhadap reaksi pasar, untuk mengetahui konten 

informasi dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh investor untuk 

pengambilan keputusan berinvestasi secara cepat, menguji apakah terdapat reaksi 

pasar pada saat dipublikasikannya laporan keuangan dan hari-hari setelah 

dipublikasikannya laporan keuangan, dan menguji apakah publikasi laporan 

keuangan memberikan signal bagi investor untuk mengambil keputusan 

berinvestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

investor tentang konten informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan 

keuangan yang dapat digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan 

berinvestasi secara cepat. 
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Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak selama menyelesaikan tesis ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, 

yaitu: 

1. Bapak Dr. Fardinal, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing yang selalu 

memberikan arahan dan masukan hingga terselesaikannya penelitian ini. 

2. Ibu Dr. Dwi Asih Surjandari, MM., AK., CA dan Bapak Dr. Yudhi 

Herliansyah, S.E., AK., M.Si., CA yang telah memberikan masukan dan 

saran pada saat sidang hasil tesis. 

3. Ibu Dr. Hari Setiyawati, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi 

Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana. 

4. Prof. Dr.-Ing. Mudrik Alaydrus, selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Mercu Buana. 

5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai 

harganya dan telah membantu kelancaran studi di Program Magister 

Akuntansi Universitas Mercu Buana. 

6. Kedua orang tua penulis serta saudara dan saudari kandung dari penulis 

yang selalu memberikan semangat hingga tesis ini terselesaikan. 

7. Rekan-rekan Magister Akuntansi angkatan 2015 yang selalu memberikan 

dukungan dan masukan selama perkuliahan di Universitas Mercu Buana. 
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8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga karya ilmiah ini 

dapat terselesaikan. 

Akhir kata semoga hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangsih dalam 

masalah pengembangan pasar modal di tanah air. 

Jakarta, 13 Desember 2018 

 

 

 

(Eka Dwi Capita Sari) 
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