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salam penulis tunjukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat 
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9. Rekan rekan Black Mamba (Mesin UB angkatan 2009), terimakasih atas 

kekompakan dan seluruh bantuannya dalam menyelesaikan masalah – masalah 

yang saya hadapi baik dalam perkuliahan, praktikum dan hal – hal lainnya yang 

tidak mungkin bisa saya lupakan. 

10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis bersedia menerima kritik yang bersifat membangun di kemudian hari. 

Semoga dapat memunculkan ide-ide baru, dan semangat untuk mengembangkannya dan 

bermanfaat bagi semua pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca. 
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