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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya. 

Salawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 

Skripsi dengan judul “ Rancang Bangun Dan Unjuk Kerja Mesin Pengupas 

Kulit Biji Kopi Basah Yang Produktif Dan Ergonomik Dengan Sistem Rol 

Karet ”. 

 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak motivasi dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Bapak dan Ibu tercinta yang luar biasa yang selalu memberikan kasih 

sayang, cinta dan kasihmu serta mendoakan atas harapan akan kesuksesan 

penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Kalian adalah teladanku, 
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semangatku, dan harapanku. Terima kasih untuk semua kerja keras dan 

kesabarannya. 

2. Kepada kakak ku Puspita Rini .S.si dan Dwy Pangestuti . S.pd serta adikku 

Inten Cahyani Pratiwi. S.ag. Atas nasehat, dukungan, motivasi, pengertian, 

do’a dan kasih sayangnya (wish we all the best). 

3. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. 

4. Bapak Harmen Burhanuddin, S.T., M.T selaku Ketua Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Lampung. 

5. Bapak Harmen Burhanuddin, S.T., M.T selaku Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.   

6. Bapak Dr.Eng.Suryadiwansa Harun,S.T.,M.T, selaku dosen pembimbing  

utama tugas akhir, terima kasih atas semua arahan, bimbingan dan ilmu 

yang diberikan selama penyelesaian tugas akhir penulis. 

7. Ibu Ir. Arinal Hamni, M.T, selaku dosen pembimbing pendamping tugas 

akhir, terima kasih atas semua arahan, bimbingan dan ilmu yang diberikan 

selama penyelesaian tugas akhir penulis. 

8. Bapak Dr.Yanuar Burhanuddin, selaku dosen pembahas dalam seminar 

tugas akhir dan penguji dalam sidang sarjana, terima kasih atas semua 

saran-saran, bimbingan dan juga atas segala nasehat serta motivasinya 

terhadap penulis. 

9. Untuk  yang selalu mendampingiku dan membuatku tersenyum saat suka 

maupun duka, kekasihku tercinta Anggun Wulandari Amd, Keb. 
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10. Seluruh staf pengajar Jurusan Teknik Mesin yang telah banyak 

memberikan ilmunya kepada penulis dan staf administrasi yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Mesin. 

11. Teman-teman seperjuangan mesin nol nam (Monam) yang telah 

memberikan dukungannya. Semoga persaudaraan kita tetap terjaga dengan 

slogan “Solidarity Forever”. 

 

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih penulis 

ucapkan atas bantuan yang diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

        Bandar Lampung, 11 Mei  2013 

        Penulis 

 

Danan  Purna Jaya 


