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 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
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telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu 
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memberikan banyak bantuan kepada penulis. 
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yang telah diberikan. Semuga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai 

tambah, sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi semua pihak yang 
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