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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahlimpahkan kepada 

junjungan dan tauladan kita yakni, Muhammad Rasulullah SAW, tak lupa kepada 

keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. 

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, atas berkat kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi mengenai “KORELASI 

DINAMIS PERAN EMAS SEBAGAI SAFE HAVEN PADA INVESTASI DI 

INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH” (Studi 

pada PT Aneka Tambang Tbk). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi 

salah satu syarat skripsi di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 

bantuan, bimbingan, nasehat, doa, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga 

penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Anan Sapnan dan Ibunda Yani Cahyani 

yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, pengorbanan 

dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 
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2. Bapak Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T., IPU. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Dr. H. Ade Komaludin, S.E., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi. 

4. Ibu Gusti Tia Ardiana S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen, 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah memberikan bimbingan, 

arahan, serta masukan kepada penulis. 

5. Bapak Dr. Edy Suroso S. E., M. Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis 

6. Bapak H. Nana Sahroni S. E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis. 

7. Ibu Indi Ramadhani, S.E., M.M selaku Wali Dosen yang selalu memberikan 

dukungan serta bimbingan selama masa perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen pengajar, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi yang telah memberikan wawasan, ilmu 

pengetahuan dan membantu penulis selama proses perkuliahan. 

9. Adik kandung penulis, Risgina Amelia Saputri yang selalu memberikan 

semangat dan dorongan kepada penulis. 

10. Sahabat tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, tempat 

berkeluh kesah dan selalu membersamai dari dulu hingga sekarang yaitu Ajis 

Abdul Aziz. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan yaitu Dian Mara, Lilis 

Nuraisyah, Astiana Zahara, Dilla Hafsuroh, Sundari Widhyanti, Deni Revaldi, 
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Nida Nurlaela, Nisrina Nur Fajrianti, yang senantiasa selalu membersamai, 

menghibur, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

12. Rekan seperjuangan dari keluarga JABAR, keluarga CEMARA, CHILDREN 

OF GOD, yang selalu menjadi support system selama di masa perkuliahan. 

13. Teman-teman seperjuangan di Manajemen 2018, yang senantiasa telah 

membersamai dan berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan. 

14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan kontribusi 

kepada penulis hingga penyusunan usulan penelitian ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan lancar. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusinya kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 

keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab 

itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Tasikmalaya,  Agustus 2022 

Ridwan Nurul R 

(183402101) 


