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Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 
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SUKAJADI KOTA BANDUNG”. Adapun penulisan Skripsi ini merupakan 
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Penulis, 

 

 

 

(Nur Fetriana Rahmawati) 
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