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Bene, Ridho dan semua teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan 

keseluruhan yang membantu proses perancangan, ide, pengerjaan hingga 

penelitian ini dapat diselesaikan. 

12. Teman-teman grup bimbingan Pak Dean yang selalu berbagi informasi, ide, 

gagasan dan pengetahuan selama penyelesaian tugas akhir penulis. 
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