KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat
melaksanakan Tugas Akhir serta dapat menyelesaikan laporannya dengan tepat
waktu dan tanpa adanya halangan. Laporan tugas akhir merupakan syarat untuk
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Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terima
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