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dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi Penulis, teman-teman, para dosen, 

masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Brawijaya. 

 

Malang, 17 Juli 2018 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


