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Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia dengan 
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Fakhroenisa Nurmala karena berkat usaha,do’a, dan kerja kerasnya penulis 
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dukungan,berjuang dan saling mengingatkan serta saudaraku 
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