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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

hidayah, dan karunia-Nya kepada kami untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir dengan judul “Analisis Pengaruh Parameter Proses Injection Molding Tipe 

Plunger Terhadap Kecacatan Dan Kekuatan Produk”. Kegiatan Tugas Akhir ini 

dimaksudkan untuk memenuhi mata kuliah Seminar dan Tugas Akhir yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera, serta 

merupakan syarat mendapatkan gelar Sarjana bagi mahasiswa Teknik Mesin 

Institut Teknologi Sumatera.  

Dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam proses penyelesaian kerja praktik dan penulisan laporan ini, 

yaitu: Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat, nikmat dan kasih 

sayangnya kepada penulis sehingga Tugas Akhir dapat terlaksana dengan baik, dan 

penyusunan laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

1. Kedua orangtua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan 

menjadi motivasi penulis untuk semangat menjalani semua kegiatan 

perkuliahan hingga Tugas Akhir. 

2. Bapak Abdul Muhyi, S.T., M.T selaku dosen pembimbing I, yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberi petunjuk dan saran 

dalam penyusunan laporan ini. 

3. Bapak Fajar Perdana N, S.T., M.T selaku dosen pembimbing II, yang telah 

memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan laporan. 

4. Bapak Fuad Hakim, S.T dan Bapak Lukman Triawan, S.T selaku laboran di 

Laboratorium Proses Manufaktur Institut Teknologi Sumatera. 

5. Bapak Kiki Suwanto, S.T selaku laboran di Laboratorium Rekayasa Material 

Institut Teknologi Sumatera. 

6. Rizki Indriyani Putri yang telah membantu dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini. 

7. Seluruh teman-teman Teknik Mesin Tahun Angkatan 2017 yang telah 

memberikan motivasi. 
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8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir hingga Laporan 

Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari, Tugas Akhir yang penulis tulis ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan selalu kami 

nantikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan laporan ini semoga bermanfaat. 
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