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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 
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memberikan pengarahan.  
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7. Untuk sahabat-sahabat saya Cynthiani, Gifari, Novita, Melia, Fahmi, 
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menemani dan memberi dukungan terhadap setiap kegiatan selama 
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8. Teman – teman kantor WIT. Indonesia, Serkha, dan Dassein terima kasih 

sudah memberi dukungan. 
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Penulis menyadari masih banyak keterbatasan, namun penulis berharap 
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