SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmatNya
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Thank’s for every think. Adik-adikku atas kasih sayang, doa, dukungan,
kepercayaan, ketulusan, bantuan dan semangat.
9. Muhammad Ahdan, S.T., selaku rekan seperjuangan yang menjadi teman
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14. Kakak tingkat kak Reza dan mba Suhesti 2007 serta adek tingkat mumu,
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