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dan karunia-Nya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Laporan tugas akhir 

ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dan juga 

sebagai sarana untuk mempraktekan secara langsung ilmu yang telah diperoleh 
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yang telah disebutkan di atas mendapatkan bahwa yang setimpal dari Allah SWT 

dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca semuanya. Amin. 
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