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membantu kelancaran skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Mesin atas ilmu yang telah diberikan selama 
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motivasi untuk masa yang akan datang. 

9. Orang tua penulis (Ibu dan Bapak), yang telah memberikan banyak 

pengorbanan, doa, kasih sayang, motivasi, semangat, harapan, materil dan 
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pendidikan dan penyelesaian skripsi di Universitas Lampung. 

10. Adikku tersayang, Danny Kurniawan dan Qorry Hilda atas doa, kasih sayang, 

motivasi dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 
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11. Keluarga besar  dan saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan doa, 
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, masih banyak 

terdapat kekurangan dan kesalahan. Secara pribadi penulis mohon maaf sebesar-
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dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Besar harapan penulis agar 
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