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ABSTRAKSI

Forklift adalah pesawat pengangkat dan pengangkut yang gerak
pengangkatanya (gerak lift) dapat diperoleh dari tenaga hidraulik. Tenaga
hidraulik yang dipergunakan untuk pengangkat beban diperoleh dari pompa
hidraulik yang terpasang pada system hidraulik dan terkopel secara langsung
dengan putaran mesin utama.

Pada forklift Srsfem hidraulis sebagai sarana untuk pengalihan gaya
dan gerak. Pengalihan gaya dan gerak ini menggunakan zat cair dalam
slsfem hidraulik memerlukan dua komponen utama yaitu pembangkit aliran
zat cair dan pemakaian zat cair. Alat pembangkit zat cair dikenal dengan
pompa, sedangkan pemakaian zat cair dapat berupa silinder hidraulik.

Stabilitas yaitu suatu keadaan yang seimbang dimana pada saat
keadaan kendaraan bekerja atau tidak beke$a, sehingga tidak mengalami
keadaan yang dapat mengakibatkan posisi dari kendaraan tersebut berubah
ked ud ukan nya (menj u ngki r kedepan ata u kebelakang).

Analisis stabilitas yang dilahukan adalah pada perhitungan pada saat
forklift pada beban dibawah dan pada saat forklift pada beban dan ketinggian
maksimum. Berat counter weight dengan possr fork dibawah diperoleh hasil
8552,8k9, sedangkan berat counterweight dengan posrsr beban diketinggian
maksimum diperoleh 2894,1 kg sehingga forklift tidak akan terguling. Forklift
akan stabil bila titik berat kendaraan masih berada diantara roda depan dan
belakang. Dengan beban atau berat eounter weight 2894,1 kg. Sisbm
hidraulik sangat penting sehingga apabila te$adi trouble bias menghambat
pekerjaan. Dari analisa diatas diameter silinder angakat 5,0 cm dan silinder
ungkit 5,4 em kenyataanya silinder angkat 5,7 em dan silinder ungkit 6,3 em
jadi dalam hal ini silinder angkat dan ungkit aman. Dan daya pompa yaitu
22,08\au atau 30,02 Hp.

Kata kunci : Forklift,stabilitasrsistem hidraulik



,l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis pengangkat dan pengangkut yang banyak digunakan

dalam industri adalah forklift. Kendaraan forklift dalam dunia industri

digunakan menbantu kelancaran produksi. Forklift adalah salah satu alat

berat yang dilengkapi dengan garpu (forkl yang berfungsi untuk proses

peangangkutan dan penurunan barang atau beban.

Sistem penggerak roda dilakukan pada roda dan arena roda depan

menerima beban lebih besar dari roda belakang. Serta untuk menghindari

terjadinya selip rod depan pada waktu terjadinya pembebanan maka rod

belakang sebagai kemudi untuk membelokan forklift. Sedang untuk

pengangkatan barang dalam hal ini menggerakan inner musf sampai

ketinggian tertentu dengan digunakan sistem hidraulik.. Pada saat condong

ke belakang digunakan pada waktu forklift berjalan dengan membawa beban

agar tidak terjatuh. Dan untuk memperudah serta effisiensi forklift pada waktu

pengangkatan maka pada tiap barang yang akan diangkat diberi landasan

(palet).

1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari penelitian iniantara lain:

1. Untuk dapat mengetahui sistem hidraulis pada forklift SHANTUI SF

30.

2. Untuk mendapatkan stabilitas manuver forklift dengan kapasitas

angkat 3 ton dan ketinggian angkat maksmum 3 meter.



2. DASAR TEORI

2.{ Dasar Teori Kesetimbangan

2.1.1 Teori Keseimbangan

Dalam hukum newton yang pertama dapat disimpulkan bahwa

benda cendrung untuk tetap diam atau bergerak dengan kecepatan

konstan kecuali jika ada pengaruh (gaya) dari luar yang bekerja

padanya. Prinsip kerja pada forklift menggunakan prinsip

kesetimbangan di mana di ujung terpanjang memiliki katrol yang dapat

digerakkan untuk mengangkat beban dari bawah ke atas. Sedangkan

ujung lainnya yang lebih pendek merupakan balance, yaitu komponen

untuk menyeimbangkan beban yang diterima oleh forklifi.

2.1.2Teon Stabilitas

Yang dimaksud dengan stabilitas disini adalah suatu keadaan

yang seimbang dimana pada saat keadaan kendaraan bekerja atau

tidak bekerja, sehingga tidak mengalami keadaan yang dapat

mengakibatkan posisi dari kendaraan tersebut berubah kedudukannya

(menjungkir kedepan atau kebelakang)

Pada kendaraan forklift, stabilitas sangat penting untuk

diperhitungkan guna menjamin keadaan (keselamatan) pada saat

pengoperasian baik dalam keadaan berbeban maupun tidak

berbeban.Forklift dalam keadaan stabil bila pada keadaan sembarang

posisi, tidak akan lepastitik berat dari gaya-gaya yang mempengaru

dari titik berat kendaraan itu sendiri maupun pemberat (counterweight)

atau dengan kata lain kesetimbangan berada pada daerah yang

dijinkan yaitu diantara sumbu roda depan dan belakang kendaraan.



2.1.3Forklift Dalam Kondisi Normal.

Gambar 2.1.Forklift Dalam Kondisi Normal

Adapun gaya-gaya yang mempengaruhi stabilitas pada forklift, dari

gambar spesifikasi pada buku shop manual diperoleh data-data sebagai

berikut adalah :

Keterangan:

W = Berat beban kerja 3600 kg.

Wr = Berat peralatan 1225 kg.

RA = Berat yang diterima roda depan.

W2 = Berat kontruksi kendaraan 4500 kg.

RB = Berat yang diterima roda belakang.

W" = Berat counter weight.

2.2Bagian Forklift $hantui Sf 30

1. Outer Mast

Outer mast adalah merupakan kolom tiang penyangga,

mempunyai kontruksi yang terpasang kuat pada rangkaian kerangka

bagian roda depan forklift.



2. lnner Mast

Outer mast adalah merupakan kolom tiang penyangga,

mempunyai kontruksi yang terpasang kuat pada rangkaian kerangka

bagian roda depan forklift.

Backrest

Backrest berfungsi sebagai pelindung mast, supaya beban

pada garpu tidak jatuh ke masf pada posisi miring kebelakang.Dengan

adanya Backrest ini maka barang atau beban dapat ditahan sehingga

tidak menyentuh masf.

Fork

Merupakan bagian utama dari kendaraan forklift yg berfungsi

sebagai penopang untuk membawa dan mengangkat barang. Posisi

peletakan barang di atas pallet masuk ke dalam fork juga menentukan

beban maksimalyg dapat diangkat oleh sebuah forklift.

Drive Canopy

Fungsi perlindungan ini berhubungan dengan safefyuser dari

kemungkinan terjadinya barang yang jatutr pada saat diangkat atau

diturunkan, serta sebagaipelindung dari panas dan hujan.

Cylinder lift

Silinder angkat mempunyai fungsi untuk membuat gerak turun-

naik, yang dipergunakan untuk mengangkat dan menurunkan

bebanlmuatan.

Cylindertilft

silinder yang terpasang pada forklift. Tilt cylinder secara khusus

berfungsi untuk membuat gerakan menyudut ( ke depan dan ke

belakang).

Counterweight

Counterweighf merupakan bagian penyeimbang beban dari

sebuah forklift.Letaknya berlawanan dengan posisi fork

4.



2.3 Prinsip Operasi Forklift

Forklift adalah pesawat pengangkat dan pengangkut yang gerak

pengangkatanya (gerak lift) dapat diperoleh dari tenaga hidraulik. Tenaga

hidraulik yang dipergunakan untuk pengangkat beban diperoleh dari

pompa hidraulik yang terpasang pada system hidraulik dan terkopel

secara langsung dengan putaran mesin utama.

Cara kerja forklift

Garpu depan adalah tempat untuk mengangkat beban yang dapat

digerakkan naik turun dengan lift cylinder. Dan dicondongkan kedepan

dank e belakang dengan tilt cylinder. Gerakan tilt cylinder mapun lift

cylinder menggunakan system hidraulik, dimana tekanan hidraulik

dihasilkan popa yang diputar oleh pump motor.

2.4 Prinsip kerja sistem hidaraulik

Pada forklift Sistem hidraulis sebagai sarana untuk pengalihan

gaya dan gerak. Pengalihan gaya dan gerak ini menggunakan zat cair

dalam sistem hidraulik memerlukan dua komponen utama yaitu

pembangkit aliran zal cair dan pemakaian zat cair. Alat pembangkit zat

cair dikenal dengan pompa, sedangkan pemakaian zat cair dapat berupa

silinder hidraulik. Sistem hidrolik ini digunakan mengingat adanya

keuntungan antara lain:

1. Pemindahan gaya-gaya dan daya-daya yang besar

2. Pengaturan kecepatan (putaran) dilakukan dengan cepat dan mudah

3. Unsur hidraulika tidak memerlukan banyak tempat dan dapat disusun

dengan baik

4. Pengendalian dan pemeriksaan cukup sederhana

5. lnstalasi hidraulik memiliki masa pakai yang tinggi dan tidak

memerlukan banyak pemeliharaan



3. ANALISA PERHITUNGAN

3.1 Stabilitas Forklift

Dibawah ini dapat kita lihat gambar forklift beserta dimensinya.

Gambar.3.1 Dimensi Shantui Forklift SF 30.

Pada saat terjadinya pembebanan atau pengangkatan beban,

harus kita perhatikan stabilitas dari forklift. Kapasitas beban yang diijinkan

dari ini adalah 3 ton dengan ketingian angkat maksimum 3 meter dan

dapat dicondongkan kedepan 6o serta kebelakang 12 .karena adanya

factor-factor yang menyebabkan terjadinya pembebanan yang melebihi



kapasitas angkat, maka kita perlu penyeimbang (counterureight) untuk

mencegah tefladinya ketidak stabilan pada forklift. Kapasitas beban

foHift adalah beban maksimum yang dapat diangkat oleh forklift.Tttik

berat beban diasumsikan berada ditengah-tengah panjang garpu.

sedangkan tinggibeban diasumsikan sama dengan tinggi backrest.

Tinggi angkat maksimum adalah jarak maksimum pemindahan

beban dalam arah vertical yang diukur dari permukaan tanah

(lantai).Tinggi angkat disesuaikan dengan kebutuhan dan keamanan.

Apabila dalam kapasitas angkat yang besar dan pada ketinggian yang

tinggi pula maka akan dapat berbahaya. Untuk keamanannya maka

dalam keadaan berjalan dianjurkan tinggi garpu angkat pada forktift 15O

mm dari tanah (tantai) dan dimiringkan ke blakang dengan sudut

kemiringan 12.

3.2. Pengaruh Beban Terhadap CounterWeight

3.2.1. Forklift Pada Keadaan Normat

Dari data-data di dapat:

WFbesarnya beban kerja: 3000 kg r Beban angkat maksimum

tambahan 20o/o = 3600 kg

Wr = beratseluruh peralatan angkat 1221kg

W2 = berat kendaraan: 4500 kg

W" = berat counter weight (diasumsikan titik berat counter weight

berada pada jarak 509 mm dari pusat gandar roda belakang.
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Gambar.3.2 Forklift Pada Keadaan Normal

fMa=g

- Wr. (537,5+495) -Wr .(495) + W2.(850) -RB.(1700) + W". (509 + 1700) = g

-3600.(537,5+495) - 1225.495 + 4500. (850)-R8.1700 + Wc.(509 + 1700)= 0

- 498375 -1700Ra + 2209 Wc= 0

498375 + 22O9Wc
Rg=

L700

EMs=g

Wc . (509 +1700) - W2.(850) + Ra.(l700) - Wl .(495) - Wr .(537,5 + 495)= 0

Wc .(2209) - 4500. (850) + Re.(1700) - 1225.(495) - 3600.(537,5 + 495)= 0

Wc.(2209) - 8148375 + 1700Re= 0

814375 -22O9Wc
RA=

1700



f,Fr= I
8t*37S - 22O9Wc

Re=
L700

498375 +22O9Wc
f\El = 

-

- 1700

Wrrwr+ Wz + Wc = Rn +Rs

81.*375 - ??AgWc 498375 + 22O9Wc
36(D+1225 + 4tU)

1700 LTAO

9325 + Wc= 772,2

Wc= 8552,8 kg

3.2.2, Forklift Pda Ketrrgian Maksimum

Gambar 3.3 Forklift Pada Ketinggian Maksimum Dengan Sudut 12"

t0



EM1=g

- Wtcosl2n e26+ 495) -Wr. sin12tr . 3000 - W . cos12[ .190 - Wr .

sin12[ .1435 +W2 . 850 - Re. 1700 + Wc. (1700 + 509) = 0

- 3600 .cos12[ .721 - 3600sin12n . 3000 - 1225.cos128 . 190 -

1225. sin12il .1435 + 4500 . 850 - Re . 1700 + Wc.(2209) = 0

- 1552,472,6 - Re . 17OO + Wc.(2209) = I
L552472,6 * 22O9wc

t700

EMs=g

Wc. (1700 + 509) - W, . 850 + Ra. 1700 - Wr. cos1zB .190 - Wr.

sin12[ . 1435 - Wt. sin12[ . 3000 - Wr.cos12n (226 + 495) = 0

Wc. (1700 + 509) - 4500 . 850 + Re . 1700 - 1225. coslZtr .190 -

1225. sin12n .1435 - 3600 . sin12n . 3000 - 3600.cos12rt (226 +

495) = g

Wc (2209) + Rr. 1700 -9202472.4 = 0

9202472 - 2209wcRo=T

EFg 0

Rn=
92A2472,4 - 2209Wc

1700

L552472,6 + 2209Wc
1700

W6W1+ Wz + Wc = Re +Re

1l



9202472,4 - 2209Wc3600+1225 + 45m +Wc
L700

t552472,6 + 22AgWc

L700

9219,5 + Wc=6325,4

Wc=2894,1 kg

FoNift akan stabil bila titik berat kendaraan masih berada diantara

roda depan dan belakang. Dengan beban dan dengan berat counter

weighf2894,1 kg.

4. SISTEiI HIDRAULIK

4.1. Sistem hidraulik merupakan suatu alat yang dapat mengalihkan gaya gerak.

Pada pemindahan atau pengalihan gaya dan gerak secara hidraulik diperlukan hal-

hal sebagai berikut:

a. Pembangkit aliran zatcair

b. Pemakaian aliran ratcur

Alat pemban glott ntcair biasanya menggunakan pompq sedangkan pemakaian

aliran zatc,air berupa silinder hidraulik.

Gambar 4.1. Diagram Instalasi Hidrolik

t2



Aliran fluida dalam sistem hydraulik ini merupakan suatu siklus. Fluida

dialirkan oleh tangki (reservoir) masuk kedalam sistem hidarulis dan akhirnya

akan kembali lagi ke tangki. Pada kendaraan fork lift ini pompa hidroulis yang

berupa pompa roda grgi (rotary gear) digerakkan oleh motor pompa.

4.2 SILINDER ANGKAT

Jumlah silinder yang digunakan untuk mengangkat beban adalah duabuatt

silinder.

Gaya gesekan dalam persamaan 4-7

Dimana:

Ar= P -Pt
P : Tekanan kerja minyak pelumas = 185 kglcfi?

(untuk kendaraan dengan normal diambil 60% dan besarnya relief valve

pressure).

:0,6 x 185

= lll kglcr*

Pt = 0, un.tuk silirld.sr type single aating

[c = 0,9 secara normal (Iftist Thomas, l99l: 162).

Ar= luas penampang piston

_tr. Diz

4

Maka:

F"w = Ao.A, (1 - !,
= (lg5 *0) (7t14 - Di.r) (t-0,9)

:14,52Di2

Gaya gesekan yang terjadi luar (pers 4.8) dengan koefisien gerak dinamis;r = 0,15

Maka:

Fu*=0,15x3600

:540 kg

l3



Gaya lawan (pers 4.9), untuk silindertype sigle acting Prt = 0

Ft = 0.Az= 0

Sehingga gaya total yang hanrs didukung oleh setiap silinder angkat pada

kendaran forklift ini adalah:

F Fn+ Fuw+ Fg*Fcw
-2

_3600 + S4O + O + 11,!2 Diz,

2

= 2070 + 7,26Di2

Diametrr tabung silinder (Kdst Thomas, l99l: 162).

P=F/A

Sehingga:

fi.
F - Pia*,

4

^4FDiz:-
nP

n.? 4.(2O7O + 7,26 Diz)
UI

3,!4.111

34E,54Di2 = 8280 +29,04Di2

Di : /g3gg
{ 319,5

si =lffil
Di = 500 cm

Di =50mm

Dari perhitungan diatas, karena adanya factor tambahan maka kita dapat

menentukan diameter silinder angkot yainr sebesar 5,0 cm. Kenyataan ( Di ) litt

cylin&r 5,4 cm sehingga aman

l4



4.3 SILINDER UNGKIT

Silinder ungkit ini digunakan untuk menarik atau mendorong mast

dengan sudut tertentu kedepan maupun kebelakang

Wf x(L) + Wr(M) -Facos0 (N) = g

Dimana:

Wf : berat beban angkat = 3600 kg

Wr = berat seluruh peralatan angkat = l225kg

Fn =gayadukungbeban

L : jarak beban ke front a:de = 1032 mm

0 = sudut kemiringan Tilt Cylinder = 30o

N = jarak pusat Tilt Cylinder terhadap front anlr 630 mm

M : jarak titik bemt peralatan angkat front axle : 285 mm

Sehingga:

wf.L+ w1.MF':-
N. Cos0

3600.1032 + L225.285

630 . Cos 300

Fa = 7450,1k9

Gaya total yang didukung setiap silinder ungkit (pers 4.1) adalatr:

F=fn* F"*,+Fuw+Ft

Dimana:

F _Fdrn-

_ 7450,1

2

= 3725,05 kg

F.', = Gaya gesekan dalam

: AP. LZ (l-1tc)

= (1854,403) q. Diz) (l- 0,9)

= l4,l7Di2

15
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Pt = 4 bar = 4 x ll0?kg/cmz

=4,408 kdcmz

Ft= gaya lawan

= Pt. ; (oP, o.1

Dimana:

h= 4,N8kglcmz

4= (0,5 - 0,7) Di dambil0,6 Di

selringa:

Ft =4,408 ;rDtr-(0,42)
=2,214Diz

F,rn* = Gaya gesekan luar

=p.Fn

= 0,15 .3125,05

:558,75 kg

L,Iska gayatotal hanrs didukung tiap silinder:

F= fn* F"** Fo** Fs = 3725,05 +L4,17 Diz +55s,87 +22l4Df

= 4283,92+ 16,38 Di2

Diameter dalam silinder (Per. 4. l0)

^4FDiz =_
ttP

nr? 4,(4283,92 + t6,38 Dtz)
ut 3JlJgs

580,9. Diz = 17135,68 + 65,52D12

Di=

pi =1ffiff
Di = 5,7 cm

Di =57mm

16
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Dari perhitungan diatas, karena adanya factor tambatran maka kita dapat

menentukan diameter silinder angkat yaitu sebesar 5,7 cm. Kenyataan ( Di ) lilt

cylinder 6,3 cm sehingga aman.

Gaya total F, adalah:

F = 4283,92 + 16,38 .5,72

:4816,1 kg

4.4 Pompa Oli

Dalam pesawat forklift ini menggunakan jenis pompa roda gigi dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Krist Thomas, 1991: 133).

Daya yang dibutuhkan pompa atau daya efektif :

P" = Q..Plqro, (watt)

Dimana:

0w= debit sebenarnya (m3ls;

P= tekanan fluida (N1nr2)

0ror= 0oor0mekanis

Efisiensi mekanis adalah efisiensi yang mengurai kehilngan-kehilngan

karena gesekan. Efisiensi mekanis akan berkisar antara 0,45 dan 0,95.

Secara normal kita ambil untuk Anekanis = 0,85.

Dengan data berikut:

- Tekanan kerja maksimum P = 185 kglcrf= 1,81 x 107 Nlmz

- Debit aliran fluida Q*= 52,9 ltlmin = 8,8 l7 x lo-am3lsec

- Pu.tara.n pcnggerakpampa n: l40o rpm

Dapat dihitung daya pompa:

o:9o'P,o- \tot

_ 8,817 x 10-4.1,81x 107

0,7225

::TTSU
a,7225

t7



:22088,2w

=22,08 kw:30,02 Hp

Itot = {lux 4m

= 0,85 x 0,85

= A,7225

4.5 Tangki Hidraulik

Tangki hidraulik ( reservoir ) adalah tempat untuk menyimpan fluida keria

( oli ) dengan cadangannya.

Fungsi reservoir:

- Tempat memisahkan kotoran

- Tempat untuk melindungifluida terhadap pengaruh kotoran dari luar

Reservoir dilengkapi dengan strainer , filter dan breather.

a). stainer : saringan pertama sebelum fluida memasuki pipa saluran ke

pompa.

b). filter : saringan terakhir pada pipa saluran dari control valve sebelum

fluida memasuki reservoir.

c). breather :saringan untuk menjaga agar tekanan didalam tangki selalu

sama dengan tekanan atmosfir.

4.6 Minyak Hidraulik

Dalam pemilihan minyak hidraulik harus diperhatikan beberpa syarat

sebagai berikut:

1. Minyak harus memiliki sifat-sifat pelumasan yang baik, sehingga

pengikisan bagian yang bergerak satu sama lain, dapat dikurangi.

2. Minyak harus stabildan tidak kehilangan sifat kimiawi.

18



3. Viskositas minyak tidak boleh tergantung pada temperature ( harus

memiliki sifat viskositas yang merata ) dikarenakan viskositas yang

terlalu tinggiakan menimbulkan gesekan yang tinggi didalam minyak.

4.7 Katup

Menurut pemakaiannya, katub hidraulis inidibagi menjaditiga macam

yaitu:

1. Katub pengontrol aliran

Katub ini digunakan untuk mengontrol kapasitas aliran dalam pompa,

juga unruk mengatur kecepatan piston silinder.

2. Katub pengontrol arah

Katub pengontrol arah adalah merupakan saklar untuk memulai atau

mengakhiri suatu gerakan dari silinder hirdraulis.Fungsi katub ini

adalah untuk mengarahan atau mensuplai fluida dari pompa kesilinder

hidraulik kembali ke silindrer lalu ketangki oli (reservoir).

3. Katub pengatur tekanan

Fungsi katub ini yaitu membatasi tekanan yang berlebih dari pompa

dengan cara mengalirkan kembalifluida ke reservoir.

4.8 Pipa saluran fluida

Pipa saluran fluida ini disebut juga dengan istilah hose,biasanya

kecepatan aliran yang diijinkan dalam pipa-pipa tekan adalah 2-3 m/det

(Krist Thomas, 1991: 98), sedangkan kecepatan aliran dalam pompa-

pompa hisap diasumsikan kecepatan aliran fluida dalam pipa-pipa tekan

2 m/det

Jenis pipa yang digunakan sebagai pipa saluran adalah pipayang

fleksibel sehingga memudahkan dalam pergerakan. Pipa fleksibel ini

tahan terhadap getaran, mudah dipasang dan tidak kaku.
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5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Dari pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berat counter weight dengan posisi fork dtbawah diperoleh hasil

8552,8k9, sedangkan berat counter weight dengan posisi beban di

ketinggian maksimum diperoleh 2894,1 kg sehingga forklift tidak

akan terguling. Forklifr akan stabil bila titik berat kendaraan masih

berada diantara roda depan dan belakang. Dengan beban atau

berat counter weight 2894,1 kg.

2. Sistem hidraulik sangat penting sehingga apabila terjadi trouble

bias menghambat pekerjaan. Dari analisa diatas diameter silinder

angakat 5,0 cm dan silinder ungkit 5,4 cm kenyataanya silinder

angkat 5,7 cm dan silinder ungkit 6,3 cm jadi dalam hal ini silinder

4ngkat dan ungkit aman, Dan daya pompa yaitu 22,08 kw atau

30,02 Hp.

5.2. Saran-saran

Alhamdulillahi robbil'alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini.Semua berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta

atas kemudahan-Nya akhirnya dapat terselesaikan tugas akhir ini. Tidak

lupa juga atas pengarahan-pengarahan dan bimbingan bapak-bapak

pembimbing, baik dari bapak lr. Sartono Putro, MT sebagai pembimbing I

dan bapak Wijianto, ST,M. Eng.Sc sebagai pembimbing ll.

Semoga hasil dari tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri

khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.Meskipun demikian,

penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, maka

dari itu penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat

kekurangan.
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