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 Ibu Rusmi Ambarwati, S.T., M.T. selaku Ketua Kelompok Dosen Keahlian 

Telekomunikasi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 

 Bapak Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S dan Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng. selaku 
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Rizky Ramadityo Terima kasih atas persahabatan, canda tawa, semangat, dan untuk 
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sempurna, karena keterbatasan ilmu dan kendala – kendala lain yang terjadi selama 

pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran untuk 

penyempurnaan tulisan di masa yang akan datang, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan 
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