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KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas segala 

rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul “Pengaruh Peringkat Obligasi, Profitabilitas, 

Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Yield To Maturity Obligasi Korporasi”. 

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, kepada: 

1. Bambang Santoso Marsoem, Ph.D. sebagai dosen pembimbing atas waktu 

dan kesempatan dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan secara baik 

dan tepat waktu. 

2. Dr. Aty Herawati, M.Si., CFRM selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen, Ketua Sidang dan Dosen penelaah yang telah memberikan saran 

dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.  

3. Prof. Dr.-Ing Mudrik Alaydrus sebagai Direktur Program Pascasarjana, 

beserta jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di 

Fakultas. 

4. Seluruh dosen Magister Manajemen dan staf administrasi di Program 

Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Orang tua dan suami tercinta yang telah memberikan dukungan, doa dan 

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

6. Rekan-rekan seperjuangan penulis, dari awal kuliah sampai akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu, atas kerjasama, motivasi dan bantuannya.   
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam 

penulisan tesis ini.  
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