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yang sangat berjasa dan telah banyak memberikan arahan dan bimbingan
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Deni rudianto, Riski ramdani, Nanang, Putra arima, Rily, Ryan Daniel
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sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Akhir kata, dengan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis
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