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kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga karya ilmiah ini 
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Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh 
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