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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan berkat serta rahmat-Nya 
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Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pembuatan tugas akhir ini tidaklah lepas dari 

bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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selalu memberikan doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak pernah berhenti 
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3. Yth Drs. H. Deny Kandar  selaku Manager dan Bapak Fauzan  selaku bagian kepala 
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masukan serta wawasan selama proses pembuatan tugas akhir. 
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yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis. 

7. Serta semua teman-teman yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang 

membangun sangat diharapkan untuk pengembangan ke arah yang lebih baik Akhirnya, penulis 

mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan 
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