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skripsi ini diselesaikan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

Selain itu, penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat memperluas 
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