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MOTTO
Bermimpilah setinggi langit biar walaupun kamu jatuh tetapi jatuh diantara
bintang-bintang.
Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih
harapan dan memetakan cita-cita.
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yang senantiasa mendukung dan mensuport saya dalam berbagai hal.
3. Kepada Bapak Akto Hariawan, S.Kom., M. Si. selaku dosen pembimbing
sekripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan yang terbaik
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