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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alikum Wr.Wb 

Alhamdulillahhirobbil’alamin, 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Perbedaan Fraksi Harga Saham Baru 

Terhadap Variabel Bid-Ask Spread, Depth dan Volume Perdagangan Pada 

Perusahaan Bursa Efek Indonesia“, yang merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada 

Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat dan seluruh umat 

diseluruh penjuru dunia, khususnya kita semua. 

Aamiin Ya Rabbal’alamin. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya terdapat banyak sekali pihak-

pihak yang berjasa baik dalam bentuk penyemangat rohani, bimbingan, arahan, 

motivasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda Syafri,  Ibunda Suprida dan Nenek Nurjani, berkat do’a dan restu 

yang mengalir serta jerih payahnya yang teramat besar sehingga penulis 

mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Prof, Dr, H, Munazir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr, Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna SE, MSi, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah banyak memberikan 

pengarahan terhadap penulis. 

5. Bapak Andri Novius SE, MSi, Ak, selaku pembimbing yang telah 

mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan 

dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan. 

7. Kepada saudara tercinta Arpiati dan Yenisma Safitri yang telah memberikan 

motivasi dan pengarahan yang luar biasa. 

8. Kepada teman seperjuangan Dwi, Tia dan Ani, teman Kkn serta sahabat 

tercinta  Fitri yang selalu ada disaat peneliti membutuhkan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Tak ada kata yang dapat penulis ucapkan dan tindakan yang penulis 

perbuat untuk membalas segala jerih payah dan dorongan yang telah 

disumbangkan, selain terimakasih yang tak terhingga semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan 

yang berlipat ganda dan jauh lebih dari yang telah diberikan. Aamiin. 
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Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan para 

pembaca pada umumnya, ‘Amin Ya Rabbal’Alamin’. 

Wassalamual’aikum, Wr.Wb. 

 

Pekanbaru, September 2017 
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