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PENGHARGAAN 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunianya sehingga penyusunan dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul “PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP KOROSI LOGAM 

STAINLEESS STEEL 316L DI LINGKUNGAN ASAM SULFAT”  

Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana untuk bisa dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana 

Teknik. Dengan maksud dan tujuan tersebut, maka disusunlah Laporan Tugas Akhir 

ini. Selain itu juga Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu bukti yang dapat 

diberikan kepada almamater dan khususnya kepada masyarakat umunya untuk 

kehidupan sehari-hari. 

Banyak pihak yang membantu dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Atas Nikmat Allah SWT dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. 

2. Ibu Dra. I Gusti Ayu Arwati, MT sebagai dosen pembimbing utama yang 

telah mengarahkan dan memberi nasehat selama proses penulisan pembuatan 

Laporan Tugas Akhir. 

3. Bapak Sagir Alva S.Si,M.Sc,Phd,  sebagai Ketua Program Studi Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. 

4. Haris Wahyudi, ST, M.Sc, sebagai Koordinator Tugas Akhir Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. 

5. Istri dan anak tercinta yang telah memberikan do’a serta dukungannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do’a serta dukungannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

7. Teman-teman Teknik Mesin Universitas Mercu Buana yang ikut memberikan 

dukungan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir selama ini. 
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8. Semua pihak yang namanya tidak tercantum diatas dan telah banyak 

membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. Namun hal tersebut semata-mata bukan sesuatu yang 

disengaja, melainkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala 

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan yang nantinya 

dapat digunakan untuk perbaikan maupun penyempurnaan selanjutnya.  

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

Jakarta, 25 Juli 2017 

 

 

 

Fakhruddien Ashidiq 
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