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skripsi yang berjudul “Pembentukan Portofolio Optimal Saham Saat Periode 

Bullish Pada Saham Perusahaan yang Tercatat di LQ 45 Tahun 2009-2013”.  
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serta saran dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat diatasi dengan 

baik. 
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5. Bapak Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.B.A. selaku pembimbing 

utama yang telah banyak membimbing, memotivasi, dan memberikan 

banyak saran dan dengan penuh kesabarannya mengarahkan penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak Muslimin, S.E., M.Si. selaku pembimbing pendamping yang telah 

banyak membimbing, mendidik, menasehati, mengarahkan dan 

memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si. selaku dosen penguji utama yang 

telah memberikan kritik dan sarannya dalam penulisan ini, serta telah 

memberikan masukan-masukan dalam seminar sebelumnya yang 

mendukung penulisan skirpsi ini. 

8. Bapak Hidayat Wiweko, S.E., M.Si, selaku dosen pembahas dalam 

seminar sebelumnya yang telah memberikan banyak kritik dan masukan 

pada penulisan skripsi ini. 

9. Para BoyBand, Agil, Armans, Dharma, Deri,  Ilham, Edo, Rendy, 

Tanjung, Waris, Yandi, dan Yoga yang telah membantu serta memotivasi 

penulis dari awal perkuliahan sampai pada penulisan skirpsi ini. Semoga 

hubungan persaudaraan ini tetap sampai tua. 



 
 

 
 

10. Para wanita-wanita baik, Sella ,Susan, Chyntia, Cisca, Alnia,  Lusyana, 

Liana, Dewi, Winny, Siska, Rama, Dwi, Pipit, Ayu, Cipta, Heylin, Any, 

Annisa R, dan Fitri yang telah memberikan semangat dan saran selama 

perkuliahan serta dalam proses penulisan skirpsi ini. 

11. Keluarga UKM Katolik yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, 

dan persaudaraan selama penulis berkuliah di Universitas Lampung. 

12. Seluruh teman-teman Manajemen Keuangan 2012, Rischa, Merta, 

Mukhlisin, Eka, Delta, Ika, Septi, Isti, Zeniko, Ita, Pita, Epi, Rika A, Rika 

P, Lia, Endah, dan lainya yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga kita 

sukses selalu. 

13. Rekan-rekan Manajemen 2012,  Wahid, Kemas, Reza, Vicky, Naldo, 
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lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga di masa depan kita 

bisa menjadi orang yang sukses.    

14. Serta kepada orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam penulisan skirpsi ini. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua 

yang membacanya. Amin. 
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