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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Dengan menyebut asma Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Panyayang, Segala Puji Syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, 

Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan 

penelitian untuk tesis ini. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan 

kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan tuntunan dan 

meneladankan kebaikan yang Rahmattan Lil Alamin. Akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : Perbedaan Abnormal Return 

dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah Pemberlakuan MEA 

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 dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Said Djamaluddin, SE, MM, Ph,D selaku dosen pembimbing 

yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan 

tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.  

2. Dr. Bambang Santoso Marsoem selaku penguji pada seminar proposal, 

Dr. Endri, SE, ME Selaku Penguji pada Ujian Tesis,  

3. Prof. DR. Ir. Didik J. Rachbini Direktur program pasca sarjana, beserta 

segenap jajarannya.  

4. Dr. Aty Herawati, M.Si.,CFRM Selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen  

5. Orang tua saya serta semua saudara di Tulungagung dan Tangerang 
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6. Istri saya Welas Wuryantari yg memberikan dukungan dan semangat 

dalam menyelesaikan kuliah pada Program Studi Magister Manajemen 

7. Sahabat saya Akhmad Randi, SE, M.Pd yg membantu dalam 

menyelesaikan tesis ini serta teman teman seperjuanganku yg ada di 

Malang Nanang (Gendut), Kusno Hadi (Kunto), Isdi (boydi), 

Jamaluddin, Chamamik (mbah kung), Amirul Mufid (Cupit) dan teman 

teman seperjuangan pada program studi MM Mercubuana 

8. Seluruh dosen dan staf administrasi program studi Magister 

Manajemen, termasuk rekan rekan mahasiswa yang telah menaruh 

simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

9. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

 

Kiranya hasil penulisan ini dapat memberi sumbangsih dalam penelitian studi 

peristiwa khususnya pada abnormal return dan trading volume activity 

perusahaan di Indonesia. 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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