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bermanfaat untuk proses kedepannya.
3. Dosen penguji 1, Bapak Alam Santosa, S.T., M.T. yang telah memberikan ilmu,
pengetahuan dan motivasi. Sekaligus, peneliti juga menyampaikan terimakasih
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melakukan penelitian dari awal sampai akhir penelitian, yang selalu sabar dalam
memberikan nasihat, motivasi dan dukungan penuh selama proses perkuliahan
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10. Kak Choirul Bashori, S.T. yang telah sabar dalam mengajari dan memberikan
waktu, tenaganya untuk mengarahkan peneliti dalam proses pengerjaan Tugas
Akhir ini dan selalu bersedia untuk ditanya, terimakasih banyak.
11. RAM Team, anggota Insidelabs dan seluruh asisten PSK&E serta Ashiru Team
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proses perjalanan perkuliahan peneliti dari awal sampai akhir, terimakasih dan
sukses untuk kedepannya.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
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Peneliti berharap bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca dan dapay digunakan oleh pihak yang terkait. Peneliti menyadari bahwa
penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan
kritik dan saran lebih lanjut mengenai penelitian ini, dimana kritik dan saran
tersebut akan menjadi acuan khusus bagi peneliti dan pembaca yang akan membaca
agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Terimakasi.

Bandung, September 2020

Maureena Ronahot
10316046

ix

