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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahrirahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas 

segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan 

pujian kepada Rasulullah Muhammad S.A.W., yang telah memberikan  suri 

tauladan bagi seluruh muslim diseluruh pejuru dunia. 

 Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama, dengan judul “ANALISIS 

PERBANDINGAN ANORMAL RETURN, RISIKO SISTEMATIS, DAN 

VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG 

MELAKUKAN STOCK SPLIT” (Studi kasus perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013) ini tidak terlepas dari 

bantuan dari berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak 

langsung terutama di lingkungan Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

pengalaman, dan juga waktu Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis 

lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan 

saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 
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Adnan, Roki, Army, Idham, Axel, Dika, Reza, Toni, Rifky terimaksih 

atas canda tawa yang selalu menghiasi suasana kampus dan kosan, tanpa 
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12. Teman-teman dan Adik angkatan di Business Community Development 
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Semoga Allah S.W.T meelimpahkan rahmat dan karuni-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

 Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Bandung, April 2015 
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