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syarat ujian kelulusan sarjana Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama dengan judul “PENGARUH RETURN ON ASSET 

(ROA) TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BPR 
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Pada hakekatnya skripsi yang penulis susun ini, hanyalah sebagian kecil 
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