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Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta segala
rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Tesis yang berjudul : Pengaruh Volume, Frekuensi, Kapitalisasi Pasar
dan Jumlah Hari Perdagangan Saham Terhadap Return Saham (Studi Kasus pada
Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2012-2016).
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen
di Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
Penulis sangat menyadari bahwa tersusunnya Tesis ini tidak terlepas dari
bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan
terima kasih yang terdalam kepada :
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Bapak Prof. Said Djamaluddin, SE, MM, Ph.D., selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan saran, dorongan, dukungan, bimbingan dan
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menyelesaikan Tesis ini.
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memperbaiki Tesis ini agar menjadi lebih baik lagi.
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Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana yang telah
memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan luas kepada penulis, baik
secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam
menyelesaikan Tesis.
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4.

Ibu ku (Ninik Maharani) yang tercinta, terima kasih banyak atas dukungan
yang telah diberikan selama ini sampai hingga tesis ini selesai di buat,
tiada kata yang dapat menggantikan seluruh pengorbanan-mu kepada ku,
saya sebagai anak hanya bisa mengucapkan terima kasih dan tesis ini ku
persembahkan untukmu, Ibu ku. Thank you for everything mom, I LOVE
U SO MUCH MOM.
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Istri ku (Any Hershala) yang tercinta, terima kasih atas dorongan dan
supportnya, yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan tesis ini hingga
selesai, terima kasih banyak sudah menssuport. I LOVE U SO MUCH.
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kandungan dan lahir dalam keadaan sempurna, jadi anak yang sholeh.
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Keluarga yang telah memberikan dukungan penuh khususnya (Alm)
Bapak Abdul Mutholib, Bapak Yulizar, Bapak Hamdan, Ibu Marsiah, Mba
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Teman – teman penulis khususnya kelas 401 yang selalu memberikan
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Penulis telah berusaha menyusun Tesis ini dengan sebaik mungkin.

Namun penulis menyadari bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Semoga
Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
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