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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

mengerjakan skripsi kuantitatif ini. Dimana skripsi kuantitatif ini adalah untuk 
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