
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T,atas berkat dan rahmat-Nya, sehinga penulis dapat 

menghasilkan laporan Tugas akhir ini dengan judul “PERANCANGAN MESIN PERAJANG 

SINGKONG”. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih 

Allah S.W.T, Nabi Mumhammad S.A.W, juga pada keluarga,sahabat,dan kita skalian umat-

Nya,Amin. 

     Maksud dan tujuan dari penyusunan tugas akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

mencapai gelar sarjana strata 1 pada program studi teknik Mesin Fakultas Teknik di 

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

     Dalam penyelesaian tugas akhir ini penukis menydari masih terdapat kekurangan dan 

masih jauh dari kata sempurna,dikrenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

penilis miliki. Selama penyusunsn tugas akhir ini,penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak,terutama pembimbing.Untuk itu penulis mengucapkan 

Terimaksih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Wisnu Wijaya ST.,MT, Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Sangga Buana,selakun dosen pembimbing dalam penyusunsn tugas akhir 

ini yang telah sabar untuk memberikan arahan dan bimbinganya.

2. Seluruh dosen pengajar progran studi Teknik Mesin Fakultas Teknik yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu disini,beserta staff dan karyawan Universitas Sangga 

Buana Bandung.

3. Bapak Achmad Duran (Alm), Ibu ST.Khadijah,yang tisds hentinya 

mendoakan,memberi nasehat,memberikan segala pengorbanan yang terbaik dalam 

membesarkan dan mendidik penulis sehingga sampai sekarang,dengan penuh kasih 

sayang,kesabaran,dan keikhlasan.

4. Ibu Wiwin,selaku asisten Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Sangga Buana Bandung,yang telah banyak membantu dalam hal persyaratan untuk 

penyusunan tugas akhir penulis ini.

5. Teman-teman seangkatan 2015.

6. HMTM (Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin) atas semua bantuan dalam penyusunan 

tuas akhir penulis ini.

              Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Olen karna 

itu,penulis sangat mengharpkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak,untuk 

kesmpurnaan laporan ini di kemudian hari. Penulis berharp,semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

dan beruna untuk semua,dan dapat menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa,khususnya 

rekan-rekan di di Universitas Sangga Buana Bandung. 

              Akhir kata,penulis ucapkan terimakasih semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah 

S.W.T,selalu mencintai Allah S.W.T,dan Nabi Besar akhir zaman Baginda Junjungan Nabi Muhammad 

S.A.W,Amin. 

 

 


