
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Allhamdulillahi robbal alamin, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

mencurahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan skripsi ini yang berjudul ” Perancangan, Pembuatan Dan Pengujian Boiler 

Sebagai Sumber Energi Pada Sistem Pengering Kopi Mekanik”. dengan sebaik-

baiknya. Salawat serta salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah 

SWT, terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena jasa-jasa beliaulah 

kita semua dapat menikmati alam yang begitu indah dengan segala ilmu 

pengetahuan ini. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Tujuan pembuatan skripsi ini 

bertujuan untuk mengaaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan 

di Teknik Mesin Universitas Lampung.  

Selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima 

bantuan, baik berupa moril maupun materil dan bimbingan dari semua pihak. Oleh 

karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

 

1. Keluarga penulis tercinta yang selama ini telah banyak memberikan 

motivasi pada diri penulis dan dukungan baik berupa Do’a maupun dalam 

bentuk materi. 



2. Bapak Dr. Amrul, S.T., M.T. sebagai dosen pembimbing utama Tugas 

Akhir, yang telah memberikan kritik, saran maupun masukan yang 

membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 

sebaik-baiknya. 

3. Bapak Harmen Burhanuddin, S.T., M.T sebagai dosen pembimbing 

pendamping Tugas Akhir yang juga memberikan bimbingan serta 

motivasinya. 

4. Bapak Dr. Amrizal, S.T, M.T sebagai dosen pembahas Tugas Akhir yang 

telah memberikan kritik dan saran yang membangun. 

5. Bapak Agus sugiri, S.T., M.T. sebagai anggota penguji pada siding sarjana 

yang saya laksanakan, 

6. Ibu Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met. sebagai ketua jurusan Teknik 

Mesin Universitas Lampung. 

7. Ibu Novri Tanti, S.T., M.T. sebagai koordinator Tugas Akhir. 

8. Seluruh Dosen Pengajar Teknik Mesin yang telah banyak memberikan 

ilmu selama perkuliahan penulis. Baik berupa materi perkuliahan maupun 

tauladan dan motivasi sehingga dapat penulis jadikan bekal yang berharga 

untuk terjun ke tengah masyarakat. 

9. Teman-teman seperjuangan tugas akhir Ahmad Yonanda, Yulian Nugraha 

dan Chikal Noviansyah yang telah merasakan suka dan duka dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir. Penulis harap saat bertemu dekemudian hari 

kelak akan tetap mengenang masa pengerjaan Tugas Akhir sebagai orang 

yang telah sukses dalam pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. 



10. Kak Rachmat Cahaya Putra S.T. (07) Kak Candra S.T. (07) Kak Porda 

Gusnaedi S.T. (07) Kak Afrino Biantoro S.T (06) Mbak Neni Susanti S.T. 

(08) Mbak Anisa S.T. (Tekim 08) Cecep Tarmansyah A.Md. (10) yang 

memberikan motivasi penulis pada masanya, sehingga penulis memiliki 

gairah yang lebih dalam melaksanakan perkuliahan hingga selesai. 

11. Rekan–rekan Teknik Mesin Universitas Lampung khususnya angkatan 

2010 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya (SOLIDARITY 

FOREVER). 

 
Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kesalahan serta kekurangan. Menyadari hal tersebut dengan segala 

kerendahan hati penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, yang tentunya akan 

lebih mendorong kemajuan penulis dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat 

berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis 

ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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