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Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta atas
segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : Analisis pengaruh Nilai Tukar,
Suku Bunga, Laju Inflasi, Harga Minyak Dunia, Terhadap Indeks Harga Saham
LQ45 di Indonesia (Kajian Empiris Pada Bursa Efek Indonesia Periode
Pengamatan Tahun 2012-2018).
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. Dr. Bambang Santoso Marsoem, Ph.D, sebagai dosen pembimbing yang
telah memberikan kesempatan atas waktu dan bimbingannya, memberikan
koreksi dan arahan bagi penulis dalam menyusun tesis ini dari awal hingga
selesainya karya tulis ini dengan baik.
2. Dr. Aty Herawati, M.Si., CFRM selaku Ketua Program Studi Magister
Manajemen.
3. Prof. Dr.–Ing. Mudrik Alaydrus sebagai Direktur Program Pascasarjana,
beserta jajarannya.
4. Seluruh dosen Magister Manajemen dan staf administrasi di Program
Pascasarjana Universitas Mercu Buana.
5. Kedua orang tua yang penulis muliakan, istri tercinta yang dengan sabar
selalu memotivasi selama proses belajar. Anak-anakku tersayang semoga
pendidikan ayah dapat menjadi teladan kalian di masa depan untuk bisa
menggapai jenjang yang lebih tinggi.
6. Mr. Alexander Alfred Heiss periode 2014/2016 dan Mr. Max Lee periode
2016/2019 selaku Managing Director PT. Staedtler Indonesia, atas

v

http://digilib.mercubuana.ac.id/

kesempatan dan dukungan pendidikan yang diberikan hingga penulis dapat
menyelesaikan dengan baik.
7. 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.
Semoga hasil karya tulis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi
pemikiran bagi Bursa Efek di Indonesia.
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