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PENGHARGAAN 

 

 

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah 

Subhanahu wa ta’ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan laporan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Pembersihan Sudu Kompresor 

Turbin Gas Unit 2.1 pada PLTG Blok 2 Unit Pembangkitan Muara Karang”. Penulisan 

laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Strata Satu Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana . 

 Penulis menyadari dalam penyusunan laporan tugas akhir ini bukan semata-

mata atas kemampuan penulis sendiri, melainkan adanya dukungan, bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak secara langsung, maupun tidak langsung. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT, yang memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya serta melimpahkan 

ilmu dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Haris Wahyudi, S.T., M.Sc selaku Koordinator Tugas Akhir Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Yudhi Candra Dwiaji, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membantu melaksanakan dan mengarahkan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir.  

4. Seluruh Dosen dan staf karyawan Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu 

Buana. 

5. Ayah, Ibu, dan adikku yang selalu memberikan motivasi baik moral ataupun materi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. 

6. Qonita Istiqomah S.Tr.Keb yang selalu memberi penyemangat dalam penulisan 

Laoran Tugas Akhir 

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 30 Teknik Mesin Mercu Buana . 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis 

pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, sehingga penulis 
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sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segenap pembaca 

demi kebaikan dan kesempurnaan laporan tugas akhir  ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk mereka semua dan semoga Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pembaca. 

 

 

 

 

                                                                          Jakarta, 18 Agustus  2018 

                                                                   Penulis, 

 

 

 

     Ginanjar Widiyatmoko 
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