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Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa

tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis

dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul “Pemanfaatan Panas
Terbuang Dari Kondensor Sistem Refrigerasi Untuk Proses Pengeringan”. Tugas

Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana pada

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian Tugas Akhir yang telah penulis

lakukan. Penulis menyadari penulisan laporan ini jauh dari kesempurnaan itu

dikarenakan keterbatasan dari diri saya sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran dalam penulisan laporan Tugas akhir ini. Semoga laporan ini berguna

bagi penulis dan untuk pihak-pihak lain sebagai acuan untuk kebutuhan ilmu

pengetahuan.

Penulis menyadari laporan Tugas Akhir ini tidak akan pernah bisa selesai, tanpa

bantuan serta kerja keras dari orang-orang terdekat yang selalu memberikan masukan

demi kelancaran laporan Tugas Akhir ini. Atas alasan itu pula penulis ingin

mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, tempat dimana saya memohon

kelancaran dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini dan berbagai kemudahan

yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan Tugas Akhir.

2. Kedua orang tua, Bapak Drs Juni Hendri, IbuTitin yang yang telah memberikan

dukungan, semangat, dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir ini.

3. Bapak Herman Somantri Ir., MT., selaku ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas

Pasundan Bandung sekaligus selaku pembimbing II Tugas Akhir yang selalu

memberi motivasi dan nasihatnya.

4. Bapak.Ir Herry Sonawan MT., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang

telah banyak sekali memberikan bantuan tenaga, pikiran, dan waktunya selama

penulis melaksanakan penyusunan Tugas Akhir ini.
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5. Ibu Widiyanti Kwintarini Ir, MT, selaku sekretaris Jurusan Teknik Mesin

Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu sehingga tugas

akhir ini dapat terwujud.

6. Segenap Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan Bandung yang

telah memberikan ilmu pengetahuan untuk menunjang Tugas akhir ini.

7. Seluruh karyawan dan staf KSBAP Fakultas Teknik Universitas Pasundan

Bandung yang telah melancarkan Tugas Akhir ini.

8. Teman – teman yang ada di Jurusan teknik mesin yang telah banyak

mendukung tersusunnya Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis berharap tugas akhir  ini dapat bermanfaat dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya. penulis terbuka akan segala saran dan kritik.

Terima kasih.

Wasalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Bandung, 8 November 2013


