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Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis 

saya yang berjudul : 

 
ANALISIS PORTOFOLIO INVESTASI SYARIAH 

(Studi Kasus PT. Asuransi Syariah XYZ) 
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pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau capaian akademik lainnya pada 
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