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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik 

dan hidayahnya serta nikmat sehat, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

 Sebagaimana diketahui bahwa laporan tugas akhir ini 

merupakan suatu tahapan yang harus dilalui dan dikerjakan oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan kurikulum pendidikan di strata satu 

(S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana teknik. 

 Pada laporan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Analisa 

Perencanaan Turbin Air Sederhana Sebagai Pemutar Poros Mesin 

Pengupas Kulit Kopi”  

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada pihak – pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir 

ini. 

1. Bapak Ir. Yuriadi Kusuma, Msc. Selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri. 

2. Bapak !r. Rully Nutranta, M. Eng. Selaku ketua Jurusan Teknik 

Mesin 

3. Bapak Nanang Ruhyat, ST, MT. Selaku koordinator tugas akhir 

dan Dosen Pembimbing. 
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4. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan 

dukungan moril dan materil, serta banyak berjasa dalam 

kesuksesan penulis, semoga jerih payah mereka mendapatkan 

balasan dan imbalan serta karunia Allah SWT. 

5. Terima kasih kepada kakakku Denni Suryana dan adikku 

Widasti Gitayana Nurlilah, serta seluruh keluarga yang telah 

membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

6. Terima kasih kepada Encing, Sukur, Feby, Firman, Jawa, Iwan, 

Heri, Sincan, Jemmy, dan anak – anak mesin 2000 yang tidak 

bisa disebutkan namanya. 

7. Kepada anak – anak kosan (Karso, Tile, Ramon, Roni, Rio, 

Jody, Rizky, Wiwit, Ipoer, Wayu, Arrive, Bojonk, Deniar, Mia, 

Lisa, Dara, dll) terima kasih atas supportnya selama ini. 

8. Terimakasih juga kepada Arie, Dhani, Nabila dan keluarga yang 

telah memberikan do’a dan supportnya . 

9. Bapak H. Kiteng, Mpo Masiah, Mba Iin yang telah menyediakan 

tempat tinggal dan makanan selama masa kuliah. 

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Semoga bantuan yang diberiakn mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT. Amin 
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Ibarat pepatah “Tak ada gading yang tak retak”, kekurangan 

tetap saja melekat pada laporan tugas akhir ini, untuk itu kritik dan 

saran sangatpenulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini, 

semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa 

jurusan teknik mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Mercu 

Buana dan dapat digunakan sebagai bahan referensi. 

 

Jakarta, September 2007 
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