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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis Perbandingan Likuiditas Saham dan Abnormal Return Sebelum 

dan Setelah Stock Split Pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) Periode Januari 2008 - 29 November 2013”. Dengan selesainya 

skripsi ini, maka tepenuhilah salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan. Skripsi ini tidak mungkin 

dapat terselesaikan tanpa bantuan do’a bimbingan serta dorongan semangat dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih baik selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini 

hingga dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:    

1. Ibu saya Budi Astuti dan Ayah saya Eko Budi Prakoso yang tidak henti-

hentinya memberikan semangat, kasih sayang, do’a dan ridhonya yang 

sangat luar biasa kepada penulis. 

2. Adik saya Andiki Rahyagara atas do’a dan dukungannya dalam pengerjaan 

skripsi ini. 

3. Ibu Tanti Irawati, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta menyediakan waktu dan 

tenaga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen  
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5. Ibu Eriana, S.T., M.M., B.A.T., selaku Sekertaris studi Manajemen S1 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

6. Ibu Dr.Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama 

7. Ibu Sri Astuti Pratimingsih, S.E., M.A., selaku Wakil Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

8. Bapak Dr. H. Mame S Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

9. Bapak John Henry Wijaya, S.E., M.M., selaku dosen yang juga memberi 

petunjuk dan arahan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama yang telah memberikan berbagai ilmu, pengetahuan dan 

pengalamannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di 

Universitas Widyatama. 

11. Seluruh staf administrasi, karyawan perpustakaan, dan seluruh karyawan 

Universitas dan Yayasan Widyatama. 

12. Sahabat saya Dana Jatmika yang selalu membantu penulis dalam 

pengerjaan skripsi ini.   

13. Teman seperjuangan Dwi, Egen, Egi, Ryan, Anita, Idham, Suteja, Udho, 

Afif, Fajar, dan lainnya yang sudah membantu dan mensupport penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya serta membalas segala kebaikan dan ketulusan kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Bandung, 28 Juni 2014 
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