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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemecahan Saham 

Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan Go 

Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2007-2012)”, disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi 

Fakultas Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran 

tangan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam memberi 

arahan, bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.  

Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang sangat tulus 

kepada : 

1. Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dalam 

penyusunan skripsi ini. 

2. Teristimewah saya sampaikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda 

yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun 
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materil, nasehat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini 

dapat terlaksana dengan baik. 

3. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kedua kakak lelaki saya 

(satrya adi nugraha dan andri jaya santika) serta kakak ipar saya lidya 

andriyani, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada 

penulis. 

4. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., M.T., ketua STIE Ekuitas Bandung. 

5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., wakil ketua II STIE Ekuitas Bandung. 

6. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM., wakil ketua III STIE Ekuitas 

Bandung. 

7. Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA., ketua program studi S1 akuntansi STIE 

Ekuitas Bandung. 

8. Minda Indrani, SE., M. Ak., sekretaris Program Studi S1 Akuntansi. 

9. Yuyus Yudistria, SE., ME., dosen wali yang selalu memberikan dorongan dan 

masukannya. 

10. Cecep Taufiqurrohman, SE., MM., Ak., dosen pembimbing skripsi yang 

sudah memberikan pengarahan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

11. Seluruh dosen STIE Ekuitas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang 

sangat berharga bagi peneliti. 

12. Seluruh karyawan STIE Ekuitas yang telah memberikan pelayanan terbaik. 

13. Rekan – Rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini, yakni Kemala 

Dwirahmah, Dewi Yulianthy, Dea Novita, Riska Wulandhari, Runi 
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Dewiastuti, Anisa Nurfitriana, dan yang lain yang tidak bisa disebut satu 

persatu terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya selama ini.  

14. Prima Hengki Irawan dan teman-teman angkatan 2010 S1 akuntansi, terima 

kasih atas dukungan dan semangatnya selama ini. 

15. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat peneliti 

sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam 

menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan ini. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti 

hal yang sama. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi yang telah disusun ini 

dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.  

 

                Bandung, 12 Februari 2014 

          Penulis 

 

 

         Santi Kusumahwardani 


