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PENGHARGAAN 

  

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kekasih Allah dan juga 

rahmat bagi seluruh alam semesta ialah Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan Judul “ANALISIS ENERGI 

POTENSIAL AIR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO DI 

SUNGAI CIGIRANG DESA CILANGKAP SUMEDANG” guna untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta. 

  

Dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini bisa berjalan lancar tidak lepas dari bimbingan, dukungan, 

pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis dengan tidak 

mengurangi rasa hormat mengucapakan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

2. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungannya baik secara moral maupun 

mental sehingga penulis mendapatkan semangat yang luar biasa dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.  

3. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Darwin Sebayang selaku pembimbing dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini sehingga penulis merasa lebih mudah didalam 

menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

4. Bapak Haris selaku koordinator Tugas Akhir karena telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengikuti sidang Tugas Akhir di semester ini. 

5. Bapak Alif selaku dosen yang memberikan saya masukkan tentang PLTMH. 

6. Melia Kontesa, ST selaku penyemangat serta selalu menemani penulis didalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai tepat waktu.   
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7. Teman-teman seperjuangan yaitu Ganang Faturahman, Dony Sanjaya, Alfian Rizki, 

Rahmad Budi Prasetyo, Taufan Yunianto, Budi Effendi dan seluruh Keluarga Besar 

Teknik Mesin Universitas Mercu Buana yang tidak bisa disebut satu-persatu yang 

turut membantu baik secara fisik dan nonfisik dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir.  

 

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat menjelaskan secara ringkas dan 

jelas isi dan kesimpulan serta tujuan diadakannya Tugas Akhir  ini. Dan tentunya, hasil dari 

laporan ini dapat diterima baik oleh semua pihak yang membacanya. 

      Jakarta, 14 Agustus 2018 

 

 

 

Muhammad Ranovaldi 
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