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Bismillahirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
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haturkan kepada : 

1. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas  
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5. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T., selaku Dosen Penguji skripsi, atas 

pengarahan dan bimbingan serta saran yang diberikan kepada penulis 
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6. Seluruh Dosen staf pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
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9. Om Yusup dan Om Agus beserta keluarga yang telah memberikan pelajaran 
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Amin. 

 

 

 



Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca. Selain itu, penulis berharap dan berdoa semoga semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, mendapatkan ridho dari Allah 

SWT, 

 

 Bandar Lampung,        Mei 2013 
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