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dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, yang telah membimbing dengan 

sabar dan penuh perhatian, serta meluangkan waktunya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
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khususnya dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Bandung, Agustus 2013 

Rangga Pratama 


