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Konsep Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Online Shopping Pada Mahasiswi 

Reguler Universitas Esa Unggul Jakarta Barat” adalah hasil karya sendiri bukan 

merupakan jiplakan dari karya orang lain. 
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sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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kuliah. 
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