KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
memberikan

rahmat

dan

karunia-Nya

kepada

penulis,

sehingga

dapat

menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : Analisis Kinerja Portofolio
Optimal Pada Saham-Saham Konvensional dan Syariah (Studi Komparasi SahamSaham di LQ45 dan JII Periode Juli 2012 – Juni 2017).
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis
menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan, arahan
dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan
terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Pardomuan Sihombing, MSM., selaku dosen pembimbing yang
dengan penuh perhatian dan kesabaran selalu meluangkan waktu dan
memberikan masukan dan arahan.
2. Ibu Dr. Ir. Augustina Kurniasih, ME selaku dosen penelaah pada seminar
proposal yang telah memberikan banyak masukan yang berarti sehingga Tesis
ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Aty Herawati, M.Si., CFRM, selaku Ketua Program Studi Magister
Manajemen Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengambil
gelar Magister Manajemen.
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5. Seluruh staff administrasi program studi Magister Manajemen dan staff
perpustakaan Universitas Mercu Buana kampus Meruya yang telah
memberikan support secara langsung maupun tidak langsung.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya rekan-rekan mahasiswa angkatan
28 yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis.
7. Tesis ini juga khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
Bapak Slamet Teguh dan Ibu Elvira. Karya ini penulis persembahkan sebagai
bukti wujud rasa hormat dan terima kasih penulis. Tanpa mereka penulis
bukanlah apa-apa.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik dari
lingkungan keluarga, sahabat, dan rekan kerja, yang baik secara langsung
maupun tidak langsung mendukung atau tidak mendukung penulis di dalam
belajar dan mencari ilmu.
Segala kekurangan pada karya ini semata-mata merupakan bagian dari
keterbatasan pengetahuan dan kesempatan

penulis. Akhir kata penulis

mengharapkan semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat baik sebagai
referensi untuk penulisan selanjutnya maupun pengembangan pasar modal di
Indonesia.
Jakarta, 14 Februari 2019
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