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SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 
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berjalan dengan lancar dan tak bosan-bosannya memberikan semangat dan 

dorongan kepada penulis agar segera mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. 
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