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8. Sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan
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Akhirnya, Penulis berharap semoga penelitian ini menjadi sumbangsih yang
bermanfaat bagi dunia sains dan teknologi di Indonesia, khususnya disiplin
keilmuan yang Penulis dalami.

Bandung, 26 Februari 2020
Penulis
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