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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak 

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini, untuk itu saran dan kritik 

guna perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan selanjutnya sangat penulis 

harapkan. 
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pada laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memenuhi tujuan 

pengembangan terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat 
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mahasiswa. 
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