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KATA PENGANTAR 

 

      Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tesis ini tepat waktu. Tesis ini berjudul ”Analisis Penilaian Harga Wajar Saham 

Menggunakan Metode Free Cash Flow To Equity Dan Price Earnings Multiple 

Pada PT Indo Tambangraya Megah, Tbk”, yang merupakan syarat dalam 

mencapai gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercubuana. 

Penulisan Tesis dapat terlaksana dengan baik berkat adanya bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan 

inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Ridha serta KaruniaNYA dan nikmat-

nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini dengan baik. 

2. Nabi besar Baginda Nabi Muhammad SAW karena atas semua tuntunan 

baik yang wajib maupun yang sunnah telah diajarkan kepada penulis 

sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan Tesis ini dengan baik. 

3. Kedua Orang Tua (Bapak & Ibu), dan saudara yang telah memberikan 

dorongan penuh dan kepercayaan serta doa yang tak terhingga dalam 

penulisan Tesis ini. 
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4. Istri dan anakku Tercinta (Inspirasiku, terima kasih atas semuanya baik 

dukungan do’a, moril, ide dan semangatnya). 

5. Kedua Mertua (Bapak & Ibu), atas semua support serta dorongan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

6. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

7. Ibu Dr. Aty Herawati., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

8. Bapak Dr. Endri, SE., ME. Selaku Dosen Pembimbing Tesis Magister 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana atas ilmu 

dan masukan yang diberikan kepada penulis. 

9. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Manajemen yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis, dan seluruh staff administrasi, Tata 

Usaha, serta Perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercubuana.  

10. Seluruh rekan mahasiswa seperjuangan, dan pihak-pihak lain yang ikut 

mendukung penulisan Tesis ini, terima kasih banyak. 

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang 

membutuhkannya. Saran dan kritik yang membangun senantiasa dinantikan 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada.  

                                                                                          Bogor, Februari 2018 
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