
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
 
 
Puji dan syukur kehadirat Allah Subhannahuwata’ala, Rabb semesta alam atas 

nikmat iman ilmu amal sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 

Sholawat beriring salam kepada Rasulullah Sholallahualaihiwasalam, tokoh 

inspirator penulis dan kita semua sebagai ummatnya. 

Dalam proses penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Abnormal Return 

Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pemberian Saham Bonus di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2007-2010”, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk 

itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang konstruktif untuk kebaikan 

dikemudian hari. Selain itu, penulis sadar bahwa hasil karya ini dapat lahir dari 

rahim fikir penulis dengan dongkrakan motivasi, harapan dan dorongan semangat 

dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

3. Ibu Yuningsih, S.E., M.M., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 



4. Bapak Mustafid, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

5. Ibu Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.E., selaku pembimbing utama skripsi ini 

yang telah banyak memberikan ide, inspirasi dan sumbangan pemikiran 

dalam karya skripsi ini 

6. Ibu Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku pembimbing pendamping 

skripsi ini, terima kasih atas gagasan dan bimbingan selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini 

7. Bapak Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.B.A., selaku penguji utama 

skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran 

8. Bapak Prakarsa Panji Negara, S.E., M.Si., yang telah bersedia menjadi 

pendamping saat penulis menjalankan ujian  

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

yang telah memberi ilmu, wawasan dan kerangka fikir yang bermanfaat 

bagi penulis, semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita 

10. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan naungan dalam kehidupan 

penulis, Ibunda Tukirah Alm dan Ayahanda Paimin serta mbak-mbak, dan 

mamas-mamas  yang senantiasa memberi motivasi, semangat dan doa. 

11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJ 

Manajemen) FE Unila Periode 2009/2010 sebagai langkah awal penulis 

menjejaki dunia organisasi kemahasiswaan 

12. Sahabat-sahabat angkatan 2007 yang unforgetable 

13. Seluruh karyawan, staff gedung, staff keamanan, serta ayuk ani dan mang 

jum sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan kampus, 

terimakasih atas silaturahmi dan bantuan selama ini. 



Begitu besar perannya bagi penulis hingga detik ini dan menjadi warna 

tersendiri dalam lembar kehidupan penulis. Semoga silaturahmi dan hubungan 

baik ini senantiasa terjalin serta menjadi amal ibadah dalam mendapatkan 

segaa bentuk nikmat dari Allah Subhannahuwata’ala. Amin. 

      Bandarlampung, 15 Februari 2013 
      Penulis, 

 
      Rusdi Agus Saputra   


