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memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu pemberkasan yang 

penulis butuhkan. 

Terimakasih teristimewa buat keluarga penulis, suamiku Rommy Intan , 

mama ku dan seluruh keluarga penulis yang telah sabar memberi dukungan moril 
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