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penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya
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6. Bapak Andri Heryandi, S.T., M.T. selaku reviewer pada acara seminar penulis,
yang telah memberikan arahan lebih baik untuk penyusunan tugas akhir ini.
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Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian dalam tugas akhir ini dapat
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