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Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat dan 
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5. Orang tua dan  Nenek saya yang selalu mendoakan, mengarahkan dan selalu 

memberi semangat untuk terus berjuang dalam meraih cita-cita. 

6. Para dosen S1 Teknobiomedik dan dosen material S1 Fisika yang telah 

memberikan  bimbingannya selama belajar di S1 Teknobiomedik. 

7. Sahabat-sahabat terbaik saya, yaitu Revina, Angel, Sabrina, Eka, Ima dan 

Henike yang selalu menemani dalam suka maupun duka, dan selalu memberi 
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kritik dan saran selama penyusunan skripsi.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang 
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