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PENGHARGAAN 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“PERANCANGAN PROTOTYPE LENGAN ROBOT DENGAN MENINGKATKAN 

SISTEM OTOMSTISASI  PADA SIMULATOR MINI KONVEYOR”.  

Penulisan ini disusun untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Sarjana 

Strata Satu (S1) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Dalam 

proses pelaksanaan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, saran dan 

dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada :  

1. ALLAH Subhanahu wata’ala yang telah memberikan kesehat, nikmat Iman, nikmat 

Islam dan nikmat hidup, beserta ridho_Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orangtua tersayang, beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan 

moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1. 

3. Bapak Hadi Pranoto, ST, MT. selaku Kepala Program Studi Teknik Mesin Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. 

4. Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng, PhD, DIC selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

5. Haris Wahyudi, ST, M.Sc, selaku koordinator Tugas Akhir yang selalu memberikan 

informasi administrasi dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

6. Ibu Nur Indah. S, ST, MT yang selalu mensuport Tim kami, selaku ketua LAB Mercu 

Buana. 

7. Rekan-rekan dari kelas karyawan Jurusan Teknik Mesin yang telah memberikan 

masukan-masukan terhadap tugas akhir ini. 

8. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, maka 

dari itu penulis berharap adanya saran dan kritik 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,    Februari 2018 

 

 

 

        Gilang Prabowo 
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