
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul ”Analisis Perbandingan Harga Saham Dan Return Saham 

Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right Issue Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” yang merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 

 

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih atas kelancaran 

penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada : 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E, M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 



 

 

3. Bapak Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, MM., CPA. selaku pembimbing utama, 

terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan kesediaannya meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, nasehat dan kritik  yang 

membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt. selaku pembimbing kedua terima 

kasih atas perhatian, kesabaran, dan kesediaannya meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan, masukan, nasehat dan kritik  yang 

membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku penguji utama pada saat 

ujian skripsi. Terima kasih atas bantuan, saran, dan nasehat yang telah 

diberikan selama ini. 

7. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006 & 2007, yang tidak perlu 

disebutkan satu persatu. Semoga kita semua berhasil menggapai impian 

kita, Amin. 

8. Seluruh Dosen staf pengajar dan karyawan yang telah memberikan bekal 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

9. Dan seluruh pihak yang tidak dapat ditulis namanya satu persatu, yang ikut 

membantu penulisan dalam pembuatan karya ini. Terimakasih untuk 

semuanya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. 

 



 

 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca. Selain itu, penulis berharap dan berdoa semoga semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, mendapatkan ridho dari Allah 

SWT. Amin. 
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