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8. Davin dan Topan Dwi Putro selaku teman satu penelitian yang telah banyak 

membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi. 

9. Dosen Jurusan Mesin FT-UB yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan  

kepada penulis. 

10. Karyawan Jurusan Mesin FT-UB khususnya rekording yang telah membantu 

menyelesaikan administrasi. 

11. Eko Slamet M sebagai laboran dari Laboratorium Motor Bakar yang telah 
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14. Keluarga UAKI UB yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk 
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Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. 

Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan 
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