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kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Jurusan Fisika yang telah

memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan.
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penulis serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis  telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi
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