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preman di Lampung.
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki penulis, tetapi

besar keinginan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita
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