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menyampaikan terimakasih kepada BapakP rof. Dana Santoso, M.Eng.Sc, Ph.D, 
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6. Segenap jajaran serta sekretariat program Pasca Sarjana Universita 

Mercubuana yang telah berupaya meningkatkan pelayanan serta 

pelaksanaan perkuliahan yang kondusif.  
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Semoga semua yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya 
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