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PERNYATAAN ' 

Dengall ini saya nienyatakan bahwa laporan tesis yang berjudul : " Kajia~~ 

Return dan Beta Saham Sembilan Perusahaan Agribisnis Kelompok LQ-45 

pada Masa Pra Krisis, ]Crisis dan Pasca Krisis" adalah benar 'hasil karya 

sendiri yang belum pemah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi 

yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 

Bogor, April 2001 

Yang Membuat Pemyataan, 

Sulistyo Budi 

9808506-5EA 
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