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penyusunan skripsi ini serta kepada semua pihak yang memberikan arahan, 
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Tiada kata yang patut diucapkan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya 

dan do’a tulus, semoga amal baik mereka diterima oleh Tuhan Yesus Kristus 
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pengetahuan. 
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