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dari semua pihak akan diterima dengan baik untuk memperbaiki tesis ini.
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pada kesempatan ini penulisa akan menyampaikan terima kasih yang sebesar –
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4. Yang tercinta orang tua yang telah memberikan dorongan doa, perhatian,
dan kasih sayang kepada penulis.
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Raditya Ahnaf & Dzaka Aidan Syahm) yang selalu memberikan dukungan,
pengertian, perhatian, serta doa yang terus dipanjatkan untuk penulis.
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UNIKOM.
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9. Terima Kasih untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Akhir kata penulis megucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
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