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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
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Riski Elpari Siregar, MT., dan bapak Janter P Simanjuntak ST., MT., Ph.D 

sebagai narasumber yang begitu banyak memberikan arahan dan masukan serta 

bimbingan. Melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 
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5. Bapak dan Ibu dosen Teknik Mesin yang telah membimbing penulis 

selama perkuliahan. 

6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya  A. Simorangkir dan (+) R. Br. 

Harianja yang telah banyak membantu dalam memberi kasih sayang, 

motivasi dan do’a yang tulus selama perkuliahan hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

7. Kepada kakak saya tersayang Tiurma. H Simorangkir, abang Ipar S. 

Parapat dan bere Ivan Pernando Parapat 

8. Istri tersayang Ratna Dewi br. Ginting dan anakku Rapael Simorangkir 

yang telah banyak berdoa da memberikan motivasi kepada penulis 

hinggga selesainya penulisan skripsi ini.  

9. Kepada mami T.M Br Barus, bg Firman G, Kak Yanti dan bg Mamat 
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