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PENGHARGAAN 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada 

waktunya. Adapun judul tugas akhir, yang penulis ambil sebagai berikut, “Analisa 

Hasil Pengukuran Karakteristik Getaran Teredam Paksa Sistem Two Degree Of 

Freedom Dengan Menggunakan Software Labview”. 

 Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan 

program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas 

Mercubuana. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian 

(eksperimen), observasi dan beberapa sumber lainnya yang mendukung penulisan ini. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka 

penulisan tugas akhir ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, 

izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  

 

1. Bapak Subekti,ST., M.T. selaku dosen pembimbing yang selalu mendampingi 

dan memberikan arahan, saran, ilmu dan motivasi selama pembuatan tugas 

akhir. 

2. Bapak Haris Wahyudi, ST.,MSc selaku koordinator tugas akhir Fakultas 

Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana  

3. Dosen-dosen teknik mesin yang telah memberikan ilmu dan pengalaman 

selama menempuh studi. 

4. Kedua orang tua, Bapak A.Jumatin yang tak putus mendoakan saya, istri ku 

Dwi Nurani dan anak-anaku Maghda dan Ardeon yang selalu menyayangiku, 

memberikan nasihat, dan mengiringi langkahku dengan doa. 

5. Bapak Teguh selaku pimpinan di tempat saya bekerja, yang selalu memberi 

motivasidan selalu menginspirasi, terimakasih untuk degalanya. 

6. Semua rekan-rekan Fakultas teknik khususnya sahabat seperjuangan Kroco 

Mumet (Septy, Erfan, Ufai, Azis) yang selalu memberikan dukungan yang 

menginspirasi. 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



iv 
 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, 

terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di 

hadapan-Nya. Amin. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan tugas 

akhir ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 

guna perbaikan di kemudian hari. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. Aamiin ya Robbalalaamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

“Begitu besar nikmat ilmu yang telah Allah SWT berikan kepada manusia, 

sehingga tak akan pernah cukup masa hidup kita untuk  

mempelajari keajaiban ilmu-ilmu tersebut.” 

 

 

 

Sukabumi,23 Juli 2018  

 

 

 

(Iwan Ridwan)     
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