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4. Bapak Irfan Maliki, S.T., M.T. Selaku pembimbing yang telah memberikan
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mengerjakan tugas akhir
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Penulis menyadari laporan skripsi ini masih belum sempurna karena penulis
hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Penulis berharap para
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pembaca dapat mencermati laporan skripsi ini dan penulis dengan senang hati
menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan skripsi
ini. Akhir kata, penulis berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
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Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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