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penyusunan skripsi ini. Juga kepada ibu Dra. Uswatun Hasanah, M.Si selaku 

kepala laboratorium Biologi yang telah memberikan izin untuk menggunakan 
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Terimakasih sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada Mahadi yang 
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