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ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
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selama penyelesaian tugas akhir ini. 
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kepada penulis. 
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dan Hoeril Ahyar Subarkah yang telah berjuang bersama dalam menempuh 

matakuliah skripsi ini.  

10. Semua pihak yang terlibat dan ikut membantu dalam tugas akhir ini baik 
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Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian 

selanjutnya. Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan 
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berikan kepada penulis. Amin.  
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