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penulis, memberikan banyak masukan dan dukungan sehingga Tugas Akhir ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

6. Ibu Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T., M.T., selaku dosen penguji yang telah 

memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis. 
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perkuliahan yang telah membimbing serta memberi banyak masukan kepada 
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10. Ponakan tersayang (Awa, Nabhan, dan Arfino), selalu buat tersenyum. 

11. Jaya Kusuma dan mamah, yang telah memberi kasih sayang, rasa sabar dan 

ikhlas. 
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Rabitha, Anistia, Alda, Yosi, Assyifa, Lisa, Mut, mei, fitriya, Afril, Febi, Wak 
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kuliah dan Tugas Akhir. 
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