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Skripsi yang telah memberikan ilmu, mencurahkan segenap 

kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan 
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14. Teruntuk Richard William, SE serta Shelly Fitri Mayani, SE teman 
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 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 
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