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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga tugas akhir Analisis Pengaruh Tegangan Arus Listrik terhadap Kuat Tarik 

pada material A516 grade 55 dengan Proses Las SMAW dapat terselesaikan dengan 

baik. Tugas akhir dibuat untuk melengkapi syarat kelulusan Sarjana Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. Adapun maksud dari pembuatan 

tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan pengalaman mengembangkan parameter 

pengelasan dalam rangka menyelesaikan studi sarjana teknik. Terselesainya tugas 

akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah mendukung, mendoakan, 

membantu dan memberi masukan-masukan kepada penulis. Penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan baik 

2. Bapak Muhammad Syafii selaku teman sekaligus mentor yang selalu 

memberikan dukungan mental dan doa. 

3. Dwi Krisnawan selaku teman yang selalu memberi motifasi dan semangat. 

4. Sukar selaku ayah yang selalu memberikan dukungan dan arahan. 

5. Supangatin selaku ibu yang selalu sabar mendidik dan memberi doa. 

6. Bapak Haris Wahyudi ST, M.Sc. selaku Pembimbing yang telah 

memberikan banyak masukan dan bimbingan untuk TA ini. 
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7. Bapak Alief Avicenna Luthfie ST, M.Eng. selaku dosen pengajar yang 

telah memberikan banyak masukan, bimbingan dan membantu hingga 

ACC TA ini. 

8. Pak Nandi selaku TU Mesin yang terus memberi dukungan dan keluarga 

besar Universitas Mercu Buana semua yang juga memberi dukungan. 

9. Rommy dan Rifai selaku teman yang terus member dukungan . 

10. Bapak Rozikin dan keluarga besar Suar Lang yang selalu memberi 

dukungan dan semangat. 

11. Semua teman dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 

berjasa atas selesainya penelitian TA ini. 

Melihat banyaknya keterbatasan dalam pembuatan laporan ini baik secara 

materi maupun teknik penyajiannya, mengingat masih kurangnya pengetahuan serta 

pengalaman penulis, maka penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun 

demi memperbaiki kualitas skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca. 
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