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pasangan yang luar biasa yang dengan sabar telah mendukung penulis dalam 

segala hal. 



   

 

ii 

 

9. Saudara kandung penulis Regina Aurellia yang telah memberikan motivasi 

terhadap penulis. 

10. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat mendukung selama penyusunan skripsi ini. 

11. Teman seperjuangan Slamet Suprianto dan Hafidz yang telah membantu dalam 
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