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7. Keluarga Besar PT.World Innovative Telecommunication, terima kasih banyak 

untuk dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 
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