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material, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Dan juga berharap dengan 

terselesaikannya tesis ini dapat menjadi penyejuk dan bukti atas tetesan keringat 

mama dan bapak. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan dan 
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