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 SANWACANA 

 

Assalamu”alaikum wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNyah kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. 

Judul laporan Tugas Akhir ini adalah “ PENGUJIAN MESIN PENGADUK ADONAN 

KERUPUK “ Laporan Proyek Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi 

mahasiswa pada jenjang Studi Diploma III di Fakultas Universitas Lampung. Selain itu, 

Tugas Akhir ini merupakan penerapan ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan 

dan merupakan salah satu media untuk menambah wawasan penyusun. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini dapat diselsaikan berkat bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung 

2. Bapak Harmen Burhanudin, S.T., M.T., selaku ketua jurusan Teknik Mesin Universitas 

Lampung. 

3. Bapak Zulhanif, S.T., M.T., selaku ketua Program Studi D3 Teknik Mesin Universitas 

Lampung. 

4. Bapak Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin selaku pembimbing Proyek Akhir yang ditengah 

kesibukanya telah bersedia menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dalam 

menyelsaikan Proyek Akhir ini. 

5. Bapak Ahmad Yahya, S.T.,M.T selaku dosen penguji proyek akhir 
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6. Bapak dan Ibu dosen Teknik Mesin yang telah memberikan ilmu dan tenaganya kepada 

penulis. 

7. Ibunda tercinta yang telah memberikan bimbingan baik moril maupun meteril yang selalu 

mengucurkan keringat, tenaga tanpa mengenal lelah atas kasih sayangnya dan selalu memberi 

semangat kepada penulis. 

8. Staf dan karyawan di jurusan Teknik Mesin. 

9. Rekan seperjuangan Proyek Akhir Dwi kurniawan atas kerja team serta kebersamaan 

membuat mesin pengaduk adonan kerupuk. 

10. Teman-teman semasa kuliah, Irsyad,Dwi,S epry, dan teman-teman yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 

Penuli menyadari bahwa penyusunan laporan Proyek Akhir ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran  dari semua pihak yang sifatnya 

membangun dari kesempurnaan laporan ini. Semoga Proyek Akhir ini berguna bagi kita 

semua khususnya dunia teknologi tepat guna. 

                                                                               Bandar Lampung, 14 Februari 2013 

 Penulis, 
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