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sabar, memberikan semangat serta doa dan dukungan  moril yang tak ternilai 

dengan apapun buat putrinya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Ucapan teristimewa penulis sampaikan kakanda Hasian Abadi Siregar, 
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