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dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

10. Pipit, Soraya, Hendy dan Arif sebagai teman saya yang telah menghibur 

saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.  

 



xi 
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dalam mengerjakan tugas akhir ini.  

12. Seluruh teman-teman mahasiswa Fisika 2016. terimakasih telah menjadi 
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