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Pengurus Yayasan Widyatama. 
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Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan skripsi ini dapat 
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penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kekurangan dalam skripsi ini. 
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