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meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan petunjuk 
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6. Ibu Ken Kinanti, S.Kom., M.T. selaku dosen penguji yang telah banyak 

meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan petunjuk 
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Keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam 
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