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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti

bahwa pemyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun

sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 14 Oktober 2006

Penulis,

Ervita Rahma Sari
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MOTTO

"IngatCah, hanya dengan mengingat frttah-(ah fiati menjadi tentram "(QS. JLr <Ra'd:28)

"Mai orang-orangyang Beriman, mintaCafipertoCongan darifrttah dengan kesaBaran dan saCat.
SesungguhnyajWah Bersama orang -orangyang saBar" (QS. JlC<Baqarafvl53)

*Sesungguhnya sesudah kesuGtan add kemudahan. <Maka apaBila kamu Utah seksai (urusan
dunia) maka Bersungguh-sungguhM (dalam 6eriBadaH), dan hanya kepada TuhanmuCah

Berharap" (QS. JLCInsyirak 7-8)

"(BersyukurCah apaBila taitahu sesuatu, karena itukh memBeriian iesempatan untuiBeCyar.
(Bersyukurlah dimasa - masa suCitmu, dimasa itutah kamu tumBuh. (Bersyukurlah untui

keterBatasanmu, karena itu akan memBeri iesempatan untuitumBuh"

"Ada kekuatan di dalam iesaBaran dan orangyang saBaradaCah orangyang kuat karena ia
sanggup menanggung segaCa sesuatu dan tidaipernah merasa disakiti"

"Setiap orang perCu merasakan kaCah agar Berjuang CeBih Baiiuntuimenang, perfu merasakan
sakit agar ingat menjaga kesehatan, perCu merasakan sedih agar menghargai keBahagiaan, perCu
merasakan kecewa agar tidaimengecewakan orang thin, dan diBaCiisemua peristiwa etah itu

katah, menang, sakit, sehat, sedih, gemBira, kecewapasti kan ada hikmahnya"
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HALAMAN PEKSEMBAHAN

Ayahcwdcv teroirtoev H. 3AMBANG SUKAKNO dew Tbu^dco

terwyawfr Hj. KITA VM)I ASTUTI YULIA ccta* ko^tfv s&ycw.cf ycvn#

tah terbevtafr

Ttakcwidas M. INVRA SUKAKNO cctcvy nxuehcvt deuv pewgalcwviasv

Kidup yevngs m&mbucvtku/uvxtuk/lebih/ bctih

Advndcv FANVI FIKMAN SUKAKNO dcuv KTZA AKMANVO SUKAKNO

cvtew he<cericuw\/ yewty kcvUctw hadirkew/

Selurdfa KZKABAT, SAHABAT, dew TEMAN Qu& ycw# telcCh

vn&mberCkcuv wewnco detiewv hidtiphu/
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat Allah SWT yang begitu besar, serta

hidayah-Nya dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Ukuran

Perusahaan terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi " .

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta. Penulisan skripsi ini dapat terwujud karena adanya bantuan dari

berbagai pihak, oleh karenanyapenulis ingin mengucapkan terima kasihkepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Drs. Asmai Ishak,

M.Bus, Ph.D.

2. Dosen pembimbing skripsi Dr. Zaenal Arifin, MSi atas kesempatan,

bimbingan, komentar dan sarannya.

3. Dra. Sri Mulyati, MM atas saran dan nasehat yang diberikan.

4. Kedua orang tua tercinta, bapak (H. Bambang Sukarno) dan Ibu (Rita Dwi

Astuti Y) atas kasih sayang, dorongan dan doanya.

5. Kakakku, M. Indra Sukarno atas nasehat-nasehatnya dan kedua adikku Fandi

Firman S dan Reza Armando S yang selalu mengingatkanku untuk jadi

contoh kakak yang baik.

6. Keluarga besar H. Hadi Sudarso dan keluarga besar Eyang Umiyati atas

doanya.

7. Sepupu-sepupukoe mba' lila- u're my real sister for everything, mba' QQ,

rio, roni, agung, arbi atas kekompakan kita.



8. Sahabat-sahabatkoe: erna, rahma, jaza, dita, eli, murni, meilia, ike, mey,

fatma, phila dan poetri. I can learn the meaning of life in our pure friendship

ever and forever.

9. For lasting friendship, dattu and fiyya- you're really know me.

10. Thankz to anoph, singa, sigit 'n aryo kapan-kapan sharinglagi ya.

11. Kawan-kawan IB: anak-anak Q-crek, vesty cs, hoho, irfan, wibi cs, kaka cs,

diah cs, atik cs, fahmi cs, dkk lainnya.

12. Anak-anak kost jl. Pawirokuat 120 D: ella, heldy, sri, titin, mita, eka, nina,

fajar, rena, gusti, chacha, diana, ardha, cici, devi, ike, ega, suri, anya, aya,

sinta, nia, dan kita akan menjadi keluarga besar selamanya.

13. Rekan-rekan seperjuanganku di LPM Ekonomika joned, intan, teteh, nci,

mpok, imam, fatah, jon, andi sarkem, eska, ruli, alvi, ilhamdi, danila didit,

lina, aziz, rio, hany, dewi, teguh, adi, ratna, ndixda, alumni Ekonomika,

magang 1, 2 dan anggota muda.

14. Temen-temen KKN Unit 98 : mas angga, mas tito, pepeng, joo, danik, yeli,

eboy, mba' diah, dan didit. Kalian membuat KKN ku lebihberkesan.

15. Mr. Right, thankz to bring me in the best way.

16. 'Gembul', terima kasih atas warna-warni dunia yang pernah tertoreh dalam

hidupku, aku percaya semua ada di tangan-Nya.

17. Teman seperjuangan skripsiku nina, titin, tya, atik dan sendi.

18. Temen-temen KSPM, JAM dan KOPMA atas semua pengetahuan dan

pengalaman yang diberikan.

19. Dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, Oktober 2006

Ervita Rahma Sari
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