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 Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

mencurahkan segala rahmat, karunia, dan kasih saying-Nya sehingga penulis dapat 
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doa, dan motivasi kepada penulis. 
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9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh 
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