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sampaikan adik penulis, Quin Dwi Jayanti Purba, Tien Setri Sasmitha Purba Dan

Yan Samuel Bobai Sanjaya Purba. yang selalu memberikan dukungan, hiburan

dan mendoakan penulis.
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seluruh teman-teman Pendidikan Kimia 2010 C yang telah banyak membantu
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