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MOTTO 
 

 

You should be thankfull for the journey of life. You only make this journey once in your 

life time. 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakutuhu. 
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berkenan dan sabar dalam membimbing  penyelesaian tugas akhir ini.  
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membekali pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

6. Orang tua Ibu (Dra. Astaniyah) dan Bapak (Sri Mursidi) yang telah mendidik 

dan selalu memberi motivasi dari kecil hingga seterusnya dan juga yang telah 
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      Semoga seluruh dukungan serta bantuan yang diberikan akan mendapatkan balasan 

dari Allah SWT, penulis menyadari bahwa masih sangat jauh dari kekurangan dalam 

penulisan tugas akhir ini, maka harapannya saran dan masukkan semoga menjadi 
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