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Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
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kelulusan dalam program pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik 
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dari awal mahasiwa baru hingga menjadi sarjana. 
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semua pihak demi perkembangan positif bagi penulis.  

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Lampung Selatan, 1 Februari 2021 

Penulis, 
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