
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat 

dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. 

 Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib 

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Program Studi Teknik Mesin S-1, Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana. Disaat melakukan penyusunan Tugas Akhir ini, 

penulis begitu banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan nasehat, masukan, 

bimbingan, serta saran yang sangat membangun dan juga bermanfaat bagi penulis. 

 Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, diantaranya : 

1. Nanang Ruhyat,S.T.,M.T. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang 

telah meluangkan banyak waktu, masukan dan arahan hingga selesainya 

penulisan Tugas Akhir ini. 

2. Haris Wahyudi, S.T., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin 

Universitas Mercu Buana. 

3. Kepada seluruh Staff pengajar di Program Studi Teknik Mesin, Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana. 

4. Kedua Orang Tua, Abang dan Kakak Kandung saya, yang telah 

memberikan  bimbingan, motivasi, serta memberikan support berupa 

dukugan moril dan juga materil. 

5. Terkhusus buat Betty Marcelina Simbolon sebagai teman terkasih yang 

selalu mendukung, memotivasi dan memberi semangat. 

6. Teman-teman sperjuangan Mahasiswa Semester Akhi Teknik Mesin 

Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan semangat, dukungan 

dan semoga kesuksesan selalu menyertai kita. 
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7. Teman-teman satu team pemeliharaan Mesin 4 dan 5 PLTU Muara Karang 

yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari betul bahwa Penulisan Tugas Akhir ini maasih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itulah penulis memohon sebesar-besarnya agar dapat memberikan 

sebuah masukan yang bersifat membangun guna menyempurnakan Penulisan Tugas 

Akhir ini. Dan semoga dari hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan juga bagi penulis sendiri. 
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