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 Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan beberapa 

pihak, yang memberikan bimbingan dan dukungan selama menyelesaikan laporan 

ini kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih 
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Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan 
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