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PERSEMBAHAN 

 

“ Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, hanya karena rahmat dan 

karunia-Mu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan atas ridho-Mu aku 

persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku dan kakak adikku tercinta yang 

tak pernah lelah memberikan doa restu, dukungan dan kasih sayang yang  

tulus ikhlas” 

 

 

“Almamater Tercinta” 
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SANWACANA 

Alhamdulillahirobbil’aalamiin segala puji hanya bagi ALLAH SWT, Rabb yang 

telah  melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta pengikut-

pengikutnya yang semoga kelak mendapatkan Syafa’at-Nya di yaummil akhir. 

Aamiin 

 

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Event Study Terkait dengan Pembagian 

Saham Bonus dan Pengaruhnya Terhadap Abnormal Return dan Volume 

Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan dan Lembaga Keuangan di BEI” 

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 

Lampung. 

 

Penulis berharap, karya yang merupakan wujud dari kerja keras, do’a, dan 

pemikiran maksimal serta didukung dengan bantuan dan keterlibatan berbagai 

pihak ini akan bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapakan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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2. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sumartono dan Ibu Endang Setiawati 

atas doa, nasihat, cinta dan kasih sayang yang telah kalian curahkan 

padaku serta selalu memotivasi penulis untuk senantiasa berkarya dan 

beribadah serta bertaqwa kepada Allah SWT. 

3. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

4. Ibu Hj. Aida Sari, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

5. Ibu Yuningsih, S.E., M.M., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

6. Ibu Keumala Hayati, S.E. M.Si., selaku Pembimbing Akademik, atas 

kesediannya sebagai orang tua kedua dikampus, membimbing dan 

mengarahkan selama menjadi mahasiswa. 

7. Bapak Hidayat Wiweko, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing, atas 

kesediannya untuk memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, kritik 

dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi ini.  

8. Bapak Ahmad Faisol, S.E., M.M, selaku dosen pendamping, atas 

kesediannya dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.B.A., selaku dosen 

pembahas dan dosen penguji, atas kesediannya dalam memberikan 

bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian 

skripsi ini.  
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10. Bapak M. Syatibi Ch., S.E., selaku dosen pembahas, atas kesediannya 

dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Seluruh dosen serta staff yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

12. Bude Maryati, Mas Sandy, Mbk Eca, Mbk Yova, Mbk Wiwi, Kak Roni, 

Kak Chan, Mbk Pipit, Mas Yan dan seluruh keluarga besar  yang selalu 

membantu, mendoakan dan memotivasi penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Adikku Rama dan para Ponakan tercinta Kenzi, Diva, Keyla, Ray, Virgi 

yang selalu memberikan keceriaan, canda dan tawa, sehingga penulis 

termotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Teman-teman seangkatan SMA, Aria, Fery Yusnia, Eci, Dwi, Debri, Iqbal, 

Ibnu, dan yang lainnya yang selalu membantu, mendoakan dan 

memotivasi penulis sehingga penulis termotivasi dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

15. Sahabat- sahabat satu pembimbing  Suliasyono, Marlis, Ricky, Dian, 

Meka, Mifta, Edo, Ipin, Andri. Sahabat-sahabat Manajemen 2010 Andi, 

Andri, Andika, Anita,  Ariken, Ali, Bowo, Cesaria, Edo Gilang, Eko, Fera, 

Geri, Ican, Ita, Jaka, Jeremiah, Kaka, Mardotila, Mita, Nanik, Niwayan, 

Prima, Rifai, Siti, Susi, Shara, Via, Yuni, Yudi, Yulian, Welly  dan teman-

teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan secara tidak 

langsung turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
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16. Sahabat – sahabat Manajemen Sukses 2010 yang tak terlupakan, terima 

kasih atas bantuan, motivasi dan kebersamaan selama ini. 

17. Anak-anak KKN Tematik Unila 2014 TUBA Barat, Desa Gedung Ratu, 

Bang Rivan, Bang Randy, Rama, Uti, Mak Reta, Reni, Tita, Rere, Danisa, 

Ria, yang berjuang bersama menjalani susah senangnya hidup di Desa 

serta  selalu membantu, mendoakan dan memotivasi penulis sehingga 

penulis termotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

18. Teman – teman anak PIONEER, Nando, Ivan, Indra, Fikar, Aldi, Wije, 

Asep dan yang lainnya yang selalu kompak dan mengisi hari-hari dengan 

canda tawa, serta selalu membantu, mendoakan dan memotivasi penulis 

sehingga penulis termotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

19. Untuk Someone berisinial RY yang selalu memotivasi, memberikan 

dukungan, doa, semangat, keceriaan, canda dan tawa, sehingga penulis 

termotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena kesempurnaan 

sejatinya hanya milik Allah SWT, namun penulis berharap skripsi sederhana ini 

kelak dapat bermanfaat bagi semua. Amiin . 

 

Bandar Lampung, 9 September 2014 

Penulis 

RENDY PRANATHA 


