
 

 

SANWACANA 

 

“Only JESUS in my life forever”. Segala puji dan syukur tidak lupa penulis 

panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat yang Hidup, karena 

berkat, kasih, dan karunia yang Tuhan anugerahkan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Perancangan Alat Uji Gesekan 

Aliran di Dalam Saluran”. 

 

Penulis menyadari betapa besar bantuan dan dukungan dari semua pihak yang 

telah membantu dalam pelaksanaan Tugas Akhir dan penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang-tuaku  yang selalu memberikan semangat, dukungan doa, dan 

nasihatnya, juga kepada abang-abangku yang selalu menyertakan aku 

dalam setiap doanya. 

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

Universitas Lampung. 

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

 Mesin Universitas Lampung. 

4. Bapak Asnawi Lubis, S.T., M.T., Ph.D.,  selaku Koordinator Tugas Akhir 

Jurusan Teknik Mesin. 

5. Bapak Jorfri B. Sinaga, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I Tugas 

Akhir yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan 

 laporan ini. 



6. Bapak Agus Sugiri, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing II Tugas Akhir 

 yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan 

 laporan ini 

7. Bapak M. Dyan Susila, S.T., M.Eng, selaku dosen pembahas Tugas Akhir 

saya yang juga telah membantu, mengarahkan dan membimbing sehingga 

 Laporan Tugas Akhir saya dapat diselesaikan.  

8. Adelina Silvia Sianturi yang terus mengingatkan, memberikan support dan 

semangat, juga mendoakan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

9. Teman-teman seperjuangan, Hendy Arifin dan Awang Situmorang, yang 

sama-sama melaksanakan Tugas Akhir di Lab. Mekanika Fluida 

10. Seluruh Sahabat-sahabat pelayanan di FKMK-FT, baik Pengurus, Mantan 

 Pengurus dan Anggota atas dukungan doa dan moral sehingga laporan ini 

 dapat terselesaikan.  

11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa di Teknik Mesin Unila terutama angkatan 

07 yang telah  memberikan dukungan. “Solidarity Forever”. 

12. Semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan tugas akhir, 

pengerjaan laporan tugas akhir dan seminar tugas akhir saya yang tidak 

 dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun untuk dapat memperbaiki laporan ini menjadi lebih baik lagi.  

 



Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga laporan ini dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri dan untuk kemajuan Teknik Mesin UNILA serta bagi 

pembaca untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. 

 

Penulis berharap laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membutuhkan. 

 

                                                               Bandar Lampung,     Desember 2012 
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Jhon Fiter Siregar 


