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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agency 

Cost dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan pada Industri 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2014” ini dapat disusun dan diselesaikan.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menempuh ujian dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Dengan segala keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka 

yang ditinjau, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak yang dapatdijadikan sebagai bahan koreksi agar skripsi ini lebih sempurna 

serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di 

masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

kita semua sebagai pembaca terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ekonomi. 
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Fitri Triwahyuni 
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