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Assalamu’alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena dengan 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang 
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5. Pihak CV. Indo Karya Teknik telah memberikan izin untuk melakukan 
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6. Mia Fitriawati, S.Kom., M.Kom. dan Myrna Dwi R, S.Kom., M.Kom. 

Selaku dosen penguji yang telah banyak membantu dalam mengarahkan 

dan memberikan masukan kepada penulis. 

7. Orang tua tercinta, keluarga, rekan, krabat, serta teman-teman yang selalu 

memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik berupa moril maupun 

material, serta yang selalu mendo’akan penulis untuk diberikan kelancaran 

selalu dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Alvira Muhammad, Mahessa Feriando, Raffi Abdul, dan Ahmad Hamdani 

sebagai penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

Dan terakhir semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi 

amal kebaikan serta mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga 

hasil laporan penelitian ini dapat berguna serta bisa menjadi referensi bagi yang 

membutuhkan.  
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