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9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu 

  Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 

laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang belum 

bisa penulis lengkapi sehingga belum dapat memenuhi keinginan pembaca. Untuk 
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