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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya 

penulis dapat menyelesaikan kerja praktek sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dapat 

menyusun laporan tugas akhir. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan 

seluruh masa kuliah dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian jenjang 

Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama megerjakan tugas akhir. untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT, karena dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan 

Kerja Praktek dan penyusunan laporan kerja praktek dengan baik. 

2. Ibu Nur Indah, S,ST. MT sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan 

memberi nasehat selama proses pembuatan laporan ini. 

3. Bapak Hadi Pranoto, ST. MT selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Ir Haris Wahyudi, M.Sc selaku kaprodi Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan do’a serta dukungannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktek dan menyelesaikan laporan akhir. 

6. Teman-teman jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana yang 

selama ini memberikan bantuan dan dukungan. 

7. Para sahabat tercinta yang saya hormati Bapak Maulana Witanta ST,  

Bapak Mus Baehaqi ST, dan Bapak Kamalludin ST, yang selalu mendukung saya 

secara penuh dari tahap awal hingga Proses pelaksanaan Tugas Akhir selesai. 
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8. Wilda Maulida yang tercinta, yang selalu mendukung dan memotive dari awal hingga 

akhir pembuatan skripsi ini selesai. 

9. Bengkel Atlantice Service yang telah membantu dalam memudahkan pembuatan mesin, 

kepada Bapak Mannanilhannan, dan Bapak Ilham Fauzi. 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan, yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan maupun penyempurnaan 

selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga laporan Tugas akhir  ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 13 Januari 2018 

 

   Muhammad Julfikri 

 

 

Penulis 

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




