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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang 

berjudul: Pengaruh Komponen Arus Kas, Leverage dan Laba Terhadap Harga 

Saham Perusahan Manufaktur yang Terdaftar di LQ 45 Periode 2011-2016. 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.  Penulis menyadari 

bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian penelitian ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Dr. Bambang Santoso Marsoem, MM yang telah membimbing, 

mengarahkan, dan memotivasi penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal 

hingga Tesis ini dapat diselesaikan. 

2. Dr. Endri, SE, ME selaku Penguji pada Seminar Proposal Tesis yang telah 

memberi saran dan masukan atas penyusunan Tesis ini 

3. Dr. Aty Herawati, M.Si selaku Ketua Ujian Sidang Tesis dan Selaku Ketua 

Program Studi Magister Manajemen yang telah memberi saran dan masukan 

atas penyusunan Tesis ini. 

4. Dr. Augustina Kurniasih, ME selaku Penguji Tesis pada Ujian Sidang Tesis, 

yang telah memberi saran dan masukan atas penyusunan Tesis ini. 

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Manajemen 

6. Rekan satu angkatan ex kelas T.301, Sdr. Sulfan, dan Keluarga yang telah 

memberikan dukungan penuh penulis dalam menyelesaikan Tesis ini 

7. Rekan satu angkatan ex kelas T.301, Sdr. Arisandi Dwi Wismadi, Sdr. Andri 

Wibisono yang memberikan data pendukung, dan rekan-rekan lainnya yang 

selalu mengimgatkan dan mendorong penulis dalam menyelasikan Tesis ini.  
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8. Laila Mayani, istri dengan doa dan kesabarannya serta anak-anak kami 

Fattah, Afiq dan Salsa dengan “diam”nya mendorong penulis untuk 

menyelasikan Tesis ini. 
 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda serta keluarga 

yang selalu mendorong dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan karya 

ilmiah ini.  Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan penulisan Tesis ini.  

Kritik dan saran sangat diharapkan demi kemajuan penelitian selanjutnya.  
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