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Atas berkat Bapa di Surga serta atas segala karuniaNya pada penulis,
akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul : Pengaruh
Manajemen Modal Kerja Terhadap Harga Saham dengan Profitabilitas Sebagai
Variabel Intervening Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di BEI Tahun
2014.
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh Gelar MM (Magister Manajemen) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Program Studi Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Penulis menyadari, bahwa Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak
terimakasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung
yang telah memberikan kontribusi yang tinggi kepada penulis dalam penyelesaian
Tesis ini.
Secara khusus pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan
terimakasih kepada :
1. Dr. Aty Herawati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan maksimal
membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan Tesis ini
hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Para Dosen penguji seminar dan sidang tesis.
3. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Prodi Magister Manajemen yang telah
membantu penulis pada saat proses perkuliahan.
4. Kedua orang tua yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
5. Ignatia Amor Saraswati, istri tercinta yang telah memberikan kesempatan serta
dukungan, dan membantu penuh pada penulis untuk melanjutkan studi hingga
terselesaikannya studi Magister Manajemen ini.
6. Anak tersayang : Anastasia Blessinda Widowati Suryanto yang menjadi
penyemangat penulis untuk meraih Gelar Magister Manajemen di Universitas
Mercu Buana, Jakarta.
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7. Rekan-rekan UMB-MM Angkatan 25-408, yang telah saling memberikan
masukan pada penulis.
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang
ditinjau, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan
perlu pengembangan lebih lanjut agar lebih sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun, agar Tesis ini dapat lebih
sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya
ilmiah di masa yang akan datang.
Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi
kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Terimakasih.
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