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KATA PENGANTAR 
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dan rahmat–Nya, serta sholawat dan salam yang tak lupa penulis limpahkan kepada 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini telah 
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motivasi dan doa kepada penulis. 
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Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 

6. Bapak Purnami, ST., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya. 

7. Bapak Agung Sugeng Widodo, ST., MT., Ph.D, selaku dosen pembimbing I 

skripsi sekaligus sebagai Ketua Kelompok Konsentrasi Konversi Energi Jurusan 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang telah memberikan 

pengarahan, bimbingan dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu Francisca Gayuh Dewi Utami, ST., MT., selaku dosen pembimbing II skripsi 

yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan memberikan motivasi selama 

penyusunan skripsi ini. 
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9. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat mendukung baik dalam perkuliahan maupun selama 

penyusunan skripsi saya. 

10. Seluruh Staf Administrasi Jurusan Teknik Mesin serta Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya. 

11. Bapak Eko Slamet Mujiyanto selaku laboran Laboratorium Motor Bakar atas 

bantuan dan kerja samanya. 

12. Keluarga Besar asisten Laboratorium Motor Bakar Jurusan Teknik Mesin 

Universitas, Anas, Nurlia, Hasan, Hafidz dan kakak senior asisten yang telah 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

13. M. Hasan A. yang telah bersedia melakukan penelitian bersama-sama dan banyak 

membantu dalam segala kondisi pada saat penelitian. 

14. Azmy, Bhirangga, Dani, Chandra, Umar, Tegoh dan teman-teman seperjuangan 

yang juga merupakan teman bermain futsal yang telah bersedia meluangkan 
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perjuangan penulis dalam perkuliahan. 

17. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
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agar bisa lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan 
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