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perkuliahan, ilmu pengetahuan, dan dukungan yang telah diberikan. 

5. Seluruh teman-teman Teknik Perminyakan UIR yang telah memberi semangat 

kepada saya, terutama untuk Energy Class (PE 2014 E) dan teman – teman 

yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir yaitu Sonya Regina Cahyani, 

Dita Audina Agustin, Indah Prima Sari, Reghina Astri Wardhani dan teman – 

teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

6. Senior serta teman – teman dari Mapedallima Hang Tuah yang telah 

memberikan saya semangat dan nasehat untuk dapat menyelesaikan tugas 
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kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

Pekanbaru, 10 Desember 2018 

 

 

 

 Penulis 


