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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian 

“Analisis Kinerja Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, 

dan Jensen Pada Indeks LQ 45 Tahun 2013-2017” dapat terselesaikan dengan baik.  

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jah dari kata sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang.  

 Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Prof. Dr. Marcellia Susan, S.E., M.T. yang telah berbaik hati membantu meluangkan 

waktu serta tenaganya untuk membimbing dan membantu penlis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Secara khusus penulis ingin berterimakasih kepada orang tua, yaitu Ibunda 

Marsendha Paskawati dan Ayahanda Bambang Satria Sigit yang terus memberikan 

doa, kasih sayang, dukungan, serta kepercayaan yang tidak pernah berhenti kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

3. Kepada kedua adik penulis, Shantika Marissa Leviani Putri dan Shalista Reva 

Listiani Putri yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis. 

4. Kepada Yoga Alexander yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

5. Kepada keluarga besar penulis yang terus memberikan motivasi penulis untuk 

segera menyelesaikan tugas akhir ini.  

6. Kepada para sahabat  saya Altika, Nadya, Deassy, Gloria, teman-teman kelas MM 

angkata 42 yang selalu mendukung,  mendoakan, membantu, dan memberi 

semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada semua 

pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas akhir ini 

dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang 

membacanya.  
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