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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini, hanya 

dengan seizing Allah SWT penulis dapat menyusun Skripsi hingga selesai penulisan 

laporan Tugas . 

Akhir yang berjudul “Audit Energi Pada Gedung Inspektorat Kabupaten x, Banten 

Dengan Menggunakan Visual Studio”.  

 Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini sendiri adalah untuk memenuhi sebagian 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Mesin Pada Fakultas Teknik.  

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dan bimbingan baik secara moril maupun materil sehingga Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dengan maksimal mungkin. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

• Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. 

• Nabi Muhammad SAW, Yang telah mengajarkan Islam dan Iman. 

• Kedua Orang tua dan keluarga atas doa, perhatian, bantuan moral maupun moril 

dan nasehatnya. 

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

• Bapak Haris Wahyudi, ST.M.Sc, selaku koordinator Tugas Akhir dan Sekretaris 

Program Studi Teknik Mesin. 

• Bapak Agung Wahyudi Biantoro, ST, MM, MT, sebagai dosen pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini. 

• Rafika Audia, SE, yang selalu memberika semangat dan motivasinya yang luar 

biasa. 

• Yoka Fadhillah Fatwa yang banyak memberikan banyak pembelajaran.  

• Irham Yazid Basallamah S.Kom terima kasih atas kerja samanya untuk 

membantu penyusunan tugas akhir saya. 

• Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Teknik atas ilmu yang telah disampaikan.  
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• Semua teman-teman Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu 

Buana yang selama ini selalu memberikan motivasi dan dukungan agar tetap 

semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir.  

 

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya atas segala kebaikan yang 

telah diberikan. 

 Sangat disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan pada Laporan Kerja 

Praktik ini, oleh karna itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca dalam penyempurnaan laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa 

Teknik Mesin pada umumnya. 

 

 

 

 

 

Jakarta, 26 Juni 2018  

  

 (Zola Labibah Fatwa)  
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