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8. KO Willy, Evy y ang sudah meluangkan waktu u n t i  mengajarkan komputer. 

9. Freddy, Rafi, Jarot, Sony, atas kebersamaan dan semangatnya dalaiii 

mengerjakan skripsi ini. 
10, Hendra, Aulia, Epriana, Iman, Harry, Usep, Lia dan teman-teman di kampus 

yang banyak memberikan dukungannya. 

11. Buat teman-ternan seband : Adi, Oetama, Eri, Martin, Johnson, dan Alex atas 

dukungan serta doa-doanya 
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dalam penulisan skripsi ini. 
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14. Martin, A-ih atas doanya. 

15. Terakhir yang tercinta papi dan mami yang telah memberi dukungan, doa, 
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