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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat 

rahmat dan cinta kasih-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan batas dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis 

menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini jauh dari sempurna dan 

masih banyak kekurangan yang dibatasi oleh kemampuan penulis. Tugas 

akhir “PEMILIHAN KOMPONEN BELT CONVEYOR UNTUK 

PENGANGKUTAN BIJIH BESI DENGAN KAPASITAS 1200 TON/JAM” 

ini mendapatkan berbagai bantuan baik berupa moril dan materil, untuk itu 

izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada : 

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis yang 

tak terhingga. 

2. Kedua orang tua tercinta, yang tanpa henti memberikan kasih 

sayang, dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya 

diberikan untuk penulis. 

3. Seluruh keluarga dan sanak saudara, terima kasih segala doa, dan 

kasih sayangnya. 

4. Bapak Ir. Toto Supriyono, MT sebagai pembimbing I, terima kasih 

atas segala ilmu, bimbingan dan kesabaran yang diberikan kepada 

penulis. 

5. Bapak Ir. Sugiharto, MT sebagai pembimbing II, terima kasih atas 

segala ilmu, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada 

penulis. 

6. Bapak Ir. Herry Sonawan, MT sebagai wali akademik penulis, 

terima kasih atas bimbingannya. 

7. Bapak Ir. Syabardia, MT sebagai koordinator tugas akhir jurusan 

teknik mesin UNPAS. 

8. Seluruh dosen teknik mesin Universitas Pasundan yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan mengenai teknik mesin dan 
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memotivasi penulis melalui cerita pengalaman beliau bidang 

Mechanical Engineering.  

9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2008 teknik mesin UNPAS, 

terus semangat dan terus berkarya. Ramadhan Fitra, Aceng Abdul 

Hadi ST, Asep Suryana ST, Hendrik Giantoro, Suyanto, Deni 

Ridwan D, Andry Ervana ST, Rafki Afra, Suhendi, Agi Wirahadi 

Kusumah ST, M Didik SP ST, Rizal Aries Pilambang ST, Rudi FR 

ST, Gunawan, Ahmad Ali Topani, Nizar RS ST, dan seluruh rekan-

rekan teknik mesin Universitas Pasundan angkatan 2008 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam Tugas Akhir ini yang 

tidak bisa dituliskan satu persatu. 

Rasanya tiada kata yang tepat selain terima kasih yang tak 

terhingga, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda. Akhir 

kata semoga tugas akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya 

bagi seluruh pembaca. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam tugas 

akhir ini. Wassalamualaikum Wr.Wb.  

 

       Bandung,    April 2013 

 

 

        Penulis  


