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	Seiring dengan maraknya kejahatan elektronik seperti pembobolan akun, faktor kepercayaan menjadi hal yang penting dalam penggunaan mobile banking dalam transaksi perbankan. Konsep dari kepercayaan yang dimaksud adalah nasabah percaya terhadap kendala ...
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