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PENGHARGAAN 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan  

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Akhir  

ini dengan judul “Mengukur Kapasitas Refrigerasi Pada Alat Uji Mini Refrigerasi” 

 Tugas Akhir ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di 

Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Laporan Tugas Akhir ini 

disusun untuk memenuhi kelulusan program studi teknik mesin S1 di Universitas 

Mercu Buana.  

 Dengan selesainya laporan tugas akhir ini penulis ingin memberikan 

penghargaan berupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak 

yang membantu penulis dalam melakukan tugas akhir. Ucapan terima kasih penulis 

ditunjukan kepada : 

 1. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM selaku rektor Universitas Mercu 

     Buana. 

 2. Bapak Hadi Pranoto ST., MT selaku ketua program studi teknik mesin 

     Universitas Mercu Buana. 

 3. Bapak Nanang Ruhyat ST., MT. selaku dosen pembimbing yang telah 

     bersedia memberikan pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan 

     tugas akhir ini. 

 4. Kedua Orang Tua terkasih, Bapak Sutrisno dan Ibu Halimah 

  yang telah memberikan doa dan kepercayaan penuh 

 5. Kepada kedua abang saya Trihadi dan Husen yang  selalumemberi nasehat  

dan suport kepada saya hingga akhir kuliah danmemberikan dukungan serta 

doa kepada penulis sehingga tugas akhir inidapat diselesaikan. 

 6. Hendrik, Fitrawan Pamudji, Poltak Simanjuntak, dan Adytia yang 

 telah berbagi suka dan duka dalam mengerjakan. 

 7. Senior-senior teknik mesin Universitas Mercu Buana yang telah 

 menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu yang 

 sangat berguna bagi penulis. 

 8. Keluarga teknik mesin 2013 atas kerjasama, waktu dan saling berbagi ilmu 

 dalam menjalankan tugas akhir. 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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 9. Buat teman-teman  warung samping yang selalu memberikan motivasi agar 

lebih baik untuk mengerjakan tugas akhir, Oji,Deni, Poltak ,Daus,Fiqih dan lain-lain 

yang tidak tersebut satu-persatu 

 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 

materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan. 

 

Jakarta, 4 September 2018 

 

 

 

 

                                                                                                           Bayu Adi Saputra 
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