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membimbing serta memberikan pengarahan, masukan dan kritikan kepada

penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
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serta memberikan data kepada penulis.

11. Inyong, Aje, dan rekan-rekan KOPI-Q yang telah memberikan pelajaran
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akhir ini.
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