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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT dan atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang  

berjudul : Pengaruh Manajemen Modal Kerja, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas 

terhadap Pengembalian kepada Pemegang Saham pada Perusahaan Pulp and Paper 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi  
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Studi Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana 
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http://digilib.mercubuana.ac.id/



iv 

 

4. Matrodji Mustafa, PH.D selaku Ketua Sidang pada ujian sidang Tesis yang telah 

memberikan masukan atas penyusunan Tesis ini. 
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meningkatkan situasi kondusif di Fakultas.  
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pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan program 
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7. Terima kasih kepada anak, suami, orang tua dan mertua serta seluruh keluarga 

besar yang telah memberikan dorongan semangat dan doanya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Magister Manajemen T-301 angkatan 2015, 

terimakasih atas kerjasamanya dalam berbagi ilmu pengetahuan, dan pengalaman 

kerjanya.  

9. Kepada semua pihak yang penulis belum sebutkan, penulis mengucapkan terima 

kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam penulisan karya ilmiah ini.  

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan Tesis ini, kritik dan 
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