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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., serta tak lupa sholawat 

dan salam saya ucapkan kepada Rasullah Muhammad SAW. Berkat rahmat dan 

karunia Allah SWT sehingga, penulis dapat menyelesaikan seluruh pengerjaan 

tugas akhir dengan judul: RANCANG BANGUN SISTEM DISTRIBUSI AIR 

BERSIH DI GEDUNG AKADEMIK XYZ. 

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan syarat akademis yang harus 

ditempuh di Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sangga 

Buana YPKP Bandung. Banyak dorongan dan bantuan yang penulis dapatkan 

selama penyusunan tugas akhir ini sehingga terselesaikannya dengan beberapa 

kekurangan dan kelebihannya. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Cecep Deni Mulyadi, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu dan fikirannya bagi penulis serta motivas-motivasi 

yang telah diberikan. 

2. Bapak Wisnu Wijaya, ST., MT. selaku Dosen Wali selama saya kuliah di 

Program Studi Teknik Mesin sekaligus Ketua Jurusan Program Studi Teknik 

Mesin Fakultas Teknik-USB YPKP. 

3. Bapak Wisnu Wijaya, ST., MT. dan Bapak Drs. H. Uum Sumirat, M.Pd., MT. 

selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam 

penyempurnaan dan pengembangan tugas akhir ini.  

4. Bapak/Ibu seluruh Dosen staff pengajar di Program Studi Teknik Mesin Fakultas 

Teknik-USB YPKP, yang telah memberikan ilmunya selama penulis duduk 

dibangku kuliah. 

5. Ibu & Bapak kedua orang tuaku serta Istri & Anakku tercinta serta seluruh 

keluarga penulis yang telah memberi dukungan baik moril mapun materil serta 

do’a yang tidak pernah putus selama ini. 

6. Teman-teman seperjuangan di S1. Teknik Mesin 2018-2019, terima kasih atas 

segala bantuannya. 

7. Serta semua pihak yang belum tertulis dan yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu yang telah berperan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 



vii 
 

Semoga segala keikhlasan dan beribu kebaikan yang telah diberikan 

mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari 

bahwasannya penulisan ini masih terdapat beberapa keterbatasan serta kekurangan 

dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran sebagai masukan untuk penulis dalam kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga 

dengan penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

 

Bandung,                          

 

Penulis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


