
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh SWT, karena berkat karunia, rahmat 

dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disele-saikan. 

Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik pada Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung. 

 

 

Skripsi ini disusun berdasarkan studi pustaka dan eksperimental di Laboratorium 

Termodinamika, dengan mengkaji subjek proses pengeringan biji kopi mekanis. 

Semua sumber yang dirangkum dan dijadikan acuan, berasal dari Jurnal dan Tugas 

Akhir Mahasiswa dari kampus ternama dari seluruh Indonesia serta text book yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian baik berupa data rancangan, 

fabrikasi, dan pengujian proses pengeringan biji kopi mekanis dari instalasi yang 

dirancang disajikan secara terstruktur didalam skripsi ini sehingga para pembaca 

dapat memahaminya secara utuh dan mudah.  

 

Pada kesempatan ini, penulis ingin sampaikan rasa terima kasihnya kepada : 

  

1.  Bapak Prof. Suharno MS, M.Sc.,PhD.  selaku Dekan Fakultas Teknik Unila; 

2.   Bapak Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T.,M.Met. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Mesin; 
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3.  Bapak Dr. Amrizal, S.T.,M.T. yang telah memberikan banyak waktu, tenaga, 

materi, komentar yang berharga, saran dan kritik, kepada penulis yang telah 

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;  

4.   Bapak Harmen Burhanuddin, M.T. selaku pembimbing kedua yang telah 

banyak membantu untuk meningkatkan kualitas dari skripsi ini;  

5.  Bapak Dr. Amrul, S.T.,M.T. selaku penguji utama pada skripsi ini. Terima 

kasih atas saran, masukan serta bantuannya me-review skripsi ini sehingga  

skripsi ini menjadi lebih baik; 

6.   Bapak M.Dyan Susila, M.Eng. selaku anggota penguji pada skripsi ini. Terima 

kasih atas perhatian khususnya terhadap akurasi dan detail; 

7.  Bapak Indra Mamad Gandidi S.T.,M.T. selaku pembimbing akademik yang 

lama, atas dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada penulis semasa kuliah 

untuk menjalani kuliah dengan sukses; 

8.  Bapak Novri Tanti, S.T.,M.T. selaku pembimbing akademik yang baru. Penulis 

sangat berterima kasih atas dukungan dan didikannya semasa penulis masih 

kuliah;   

9.  Kedua orang tuaku Ayah (Sarijo) dan Ibu (Siti Aisyah), adikku (Rifqi Rhama 

Andrianto), dan semua keluarga penulis atas doa, kesabaran, pengertian, dan 

dukungan penuh sepanjang penulis menyelesaikan skripsi; 

10.  Sahabat penulis sekaligus rekan skripsi: Yulian Nugraha, Ramli dan Ahmad 

Yonanda. Terima kasih atas seluruh saran dan review tamba-hannya terhadap 

manuskrip yang dibuat, serta seluruh pengalaman berharga yang telah kalian 

berikan pada penulis; 
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11. Sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah Dwi Andri Wibowo, Galih 

Koritawa Purnomo, Prancana M. Riyadi, Baron Hariyanto, Rahmad Dani, M. 

Zen Syarif, Nur Sai’in, Dwi Novriadi, Cecep Tarmansyah A.md dan Yayang 

Rusdiana serta rekan Teknik Mesin 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan bantuan yang telah 

kalian banyak berikan pada penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan 

studi; 

12. Seluruh civitas akademika teknik mesin, terima kasih atas kebersamaan kalian. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun Penulis 

memiliki harapan agar skripsi yang sederhana ini dapat memberi inspirasi dan 

berguna bagi semua kalangan civitas akademik maupun masyarakat Indonesia. 

Aamiin. 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 

 

 

Bandar Lampung, Januari 2015 

Penulis 
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