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serta saudara-saudara saya terkasih yang telah mendukung penulis 

dengan doa, perhatian, kasih sayang, dan semangat untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini. 
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5. Teman-teman seperjuangan 16ID1A yang telah banyak membantu 

memberikan masukkan untuk penyelesaian tugas akhir penulis. 

6. Sahabat-sahabat terkasih Asna, Anastasia Shinta Theresia, Angelina 

Siagian, Ayu Kristina Sinulingga, dan Dinda Putri Pancarani yang 

banyak memberikan semangat, motivasi, doa, dan masukkan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. 

7. Teman-teman kamar 313 yang banyak membantu dengan dukungan doa, 

perhatian, serta masukkan yang membantu penulis menyelesaikan tugas 
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8. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

yang mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat 

bermanfaat bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membacanya. 
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