
 

 

 

 

SAN WACANA 

 

Ungkapan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul  Pengaruh Stock Split Terhadap Volume Perdagangan Dan 

Abnormal Return Saham Pada Emiten Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2009 – 2011 

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada : 

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

Ekonomi Universitas Lampung. 

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

Ekonomi Universitas Lampung. 

3. Ibu Dr. Sri Hasnawati, S.E.,M.E selaku Pembimbing I dalam penyusunan 

skripsi ini. Saran, perbaikan, arahan, dan dorongan semangat yang telah 

diberikan merupakan bantuan yang tidak terkira dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 



4. Ibu Ernie Hendrawaty, S.E.,M.Si selaku Pembimbing II dalam 

penyusunan skripsi ini, atas sumbangan pemikiran dan bimbingan yang 

sangat membantu untuk perbaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Ayi Ahadiyat, S.E., MBA selaku Pembimbing Akademik. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung atas 

sumbangsih pemikiran dan ilmu selama menjadi mahasiswa, serta seluruh 

karyawan dan staff  Fakultas Ekonomi Universitas Lampung yang telah 

membantu penulis selama menjadi mahasiswa. 

7. Allah S.W.T  yang telah memberikan  segala nikmat dan karunia Nya 

kepada kehidupanku. 

8. Bapak ku tercinta, terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, perhatian, 

pengorbanan dan semangat yang telah diberikan baik secara moril dan 

materil sehingga Esti dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan S1 

ini, semoga Allah selalu memberi kesempatan kepadaku agar dapat lebih 

membuat bapak bangga. Amin 

9. Ibu ku tersayang terimakasih atas doa, kesabaran, motivasi, kepercayaan, 

dan semua yang tak bisa ternilai dengan apapun. Engkau adalah semangat 

dalam hidupku. Esti akan selalu berusaha untuk selalu membuat Ibu 

bahagia. 



10. Adik – adik ku Dwi Septiani Putri, Tri Sevilia Rhomadani, dan si bungsu 

Syifa Khalida Azhar terimakasih atas dukungan, perhatian, pengertian, 

serta doa untukku.  

11. Sahabatku sekaligus keluargaku tersayang Cintia Tri Utami, Euis 

Wulandari, Precillia Rosa Amanda, Mutiara Rachmawardani, dan Shane 

Juni Catur, terimakasih atas persahabatan yang tak akan lekang oleh waktu 

ini.  

12. Seseorang yang setia menemaniku dan dengan sabar membantu khususnya 

dalam penelitian skripsi ini berlansung Riandes Roberta. Terimakasih 

karena telah menjadi penyemangat,peredam amarah, pemberi dukungan, 

perhatian dan motivasi untukku selama ini. 

13. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan sejak duduk di 

bangku kuliah  khususnya Catherine, Annisa Widita, Yunita, Ditta, Rizka, 

Lucy, Septi, Elis, Kamal, HIMATOL 

(Lucky,Amos,Seno,Erry,Yudi,Randy,dkk) yang telah banyak membantu 

dalam memotivasi dan memberikan banyak pelajaran dalam kebersamaan 

baik suka maupun duka selama 4 tahun terakhir ini.  

14. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Manajemen 2009 ,  M Iqbal 

Maulana terimakasih untuk pinjaman buku tanpa didenda, Sasi Ngati 

Ningrum untuk waktunya dalam mengajari skripsi, partner bimbingan Iin 



Anggraini dan Kak Duwansyah dan teman-teman lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat yang selalu diberikan. 

15. Keluarga besar KKN kecamatan Gunung Sari, kabupaten Way Kanan. 

Terimakasih atas doa dan semangat kalian untukku. 

16. Serta seluruh karib, kerabat, dan seluruh keluarga yang pernah hadir dalam 

kehidupanku selama ini, terimakasih atas ikut sertanya dalam 

menyemangati dan doaannya untukku. 

17. Almamater hijauku Universitas Lampung. 

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dari pihak-pihak yang 

disebutkan diatas maka penyusunan skripsi ini tidak mungkin selesai. 

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah 

SWT. 

 

 

Bandar Lampung,    Maret 2013 

Penulis,  

 

Utami Dewi Pangesti 

NPM 0911011035 

 

 

 

 

 


