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KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillahirrabilalamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah s.w.t 

yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat  menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul “Determinan Prediksi Kebangkrutan Dan 

Implikasi Terhadap Harga Saham  pada Sub Sektor Pertambangan Minyak Dan 

Gas Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen di 

Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Shalawat serta salam semoga 

tetap terlimpah dan tercurah kepada Baginda tercinta Rasulullah SAW, semoga kita 

adalah umat yang dapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbalalamin.  

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 terimakasih kepada semua pihak yang secara 

langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah 

ini. Secara khuusus pada kesempatan kali ini penulis berterimakasih kepada Dr. Endri, 

SE, ME, sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis 

selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga 

berterimakasih kepada Dr. Ir. Augustina Kurniasih, ME, selaku Penguji pada Seminar 

Proposal Tesis,  Dr. Matrodji Mustafa, MBA selaku Penguji pada Seminar Hasil, Dr. 

Hakiman, MM selaku Peuji pada Sidang Tesis dan Dr. Aty Herawati, MSi selaku Ketua 
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Sidang Tesis dan Ketua Program Studi Magister Manajemen serta Prof. Dr. Mudrik 

Alaydrus, selaku Direktur Program Pascasarjana, beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif di Fakultas. 

Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada 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. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Istri penulis, Chaerinda 

Kuswidayanti, yang senantiasa   memberikan   doa,   semangat,   dan   kasih sayangnya. 

Anak-anak ku,  Dynoviar Nirbita Muhammad, Dyanetta Nirmala Ramadhani dan 

Dyanitta Nirmala Ramadhani dimana saya mencintai kalian dengan sangat dan saya 

akan membuat kalian bangga. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat namanya peneliti ucapkan 

satu persatu. Begitupun juga Keluarga 402 2017,Terima kasih untuk segalanya. 

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

– kekurangan, terutama dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih untuk segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan Tesis ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan sesuai 

dengan kebutuhan pembaca. Terimakasih.   

        Jakarta,                 Mei  2019  

                                   Denny Yerianto 
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