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PENGHARGAAN 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

segala nikmat-Nya, sehingga saya dapat dengan baik menyelesaikan tugas Akhir yang 

berjudul : Pengaruh Perubahan Panjang Draft Tube Conical pada Turbin Hydrocoil 

terhadap Performanya menggunakan metode Computational Fluid Dynamic (CFD). 

Penulisan ini di susun untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan Kurikulum 

Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu 

Buana, Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karu nia-Nya kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

2. Bapak Hadi Pranoto, ST, MT selaku Kaprodi Teknik Mesin Universitas 

Mercubuana. 

3. Bapak Haris Wahyudi, S.T., M.Sc., selaku koordinator Tugas Akhir Teknik 

Mesin Universitas Mercubuana 

4. Bapak Alief Avicenna Luthfie, S.T., M.Eng, selaku pembimbing tugas akhir 

yang telah mengarahkan dan memberikan saran selama proses penyelesaian 

tugas akhir.  

5. Para dosen Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan bekal ilmu serta wawasan mengenai keteknik 

mesinan kepada penulis. 

6. Bapak & Ibu serta keluarga besar saya yang telah memberikan do’a dan 

dukungannya 

7. Istri yang telah memberikan kasih sayang, do’a yang tulus, perhatian, nasihat, 

pengorbanan, motivasi dan kesabaran yang tidak ada putus – putusnya, juga 

putra - putri saya Akhtar & Arla kehadiran kalian membuat Ayah semakin 

bersemangat. 

8. Slamet Ramelan, Imam Syaripudin, Dontes Gultom, Rafli Iskandar, Anggi 

Hermawan, Tomy Iskandar. 
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9. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Mercu Buana Fakultas Teknik Mesin. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses pengambilan data, 

percobaan menggunakan simulasi dan pengerjaan laporan ini yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu.  

 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, 

maka dari itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

semua. 

 

Harapan penulis semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat 

kepada penulis pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Semoga laporan 

Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama bagi mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. 

 

 

          

     Jakarta, 28 Juli 2018 

 

Dirmansyah 
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