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Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah 

satu syarat dalam menyelesaikan program studi Fisika Institut Teknologi 

Sumatera. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya tulis 
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5. Bapak Dr. Eka Nurfani selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan kritik membangun, pencerahan tema tugas akhir, meluangkan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan 

tugas akhir ini.  

6. Bapak Ibu Dosen Prodi Fisika Institut Teknologi Sumatera yang tidak bisa 

dituliskan namanya satu persatu, yang telah menuntun dan ikhlas 

memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mampu lulus semua 
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7. GLabs Indonesia dan PPNN ITB yang membantu dalam karakterisasi 

sampel 

8. Astuti Lestari, Anisa Fitri, Lutfi Antika, Yeli Krisdayanti, dan Desi 

Maisari selaku teman satu bimbingan dan seperjuanagn yang telah 

membantu penulis dalam pengambilan data, olah data, dan diskusi dalam 

tugas akhir ini. 

9. Karin Indah yang telah memberi tumpangan kamar kosan dan Pipit 
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