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banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini kepada : 
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bermanfaat bagi diri saya dalam memperbaiki dan  melengkapi kekurangan 

dalam penelitian tugas akhir ini. Serta sebagai dosen wali akademik yang 

sudah sangat baik terhadap penulis dan banyak membantu penulis terkait 

kebutuhan akademik selama menempuh pendidikan.  
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