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7. Seluruh karyawan PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin. Khususnya rekanrekan divisi maintenance yang selalu mendukung dan menyemangati serta ikut
membantu dalam penyusunan Laporan Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu mendukung dalam penyusunan dan
pembuatan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis
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