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Proposal ini dengan judul “PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK 

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN PERBANKAN YANG 

GO-PUBLIC PERIODE 2009-2011” dalam rangka salah satu syarat yang harus 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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