
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya yang serta memberikan kesehatan kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik walaupun banyak 
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