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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Kepada kedua orang tuaku tercinta. Saya persembahkan laporan kelulusan ini untuk 

ayahanda dan ibunda yang telah memberikan kasih sayang yang melimpah. Saya  

ucapkan terima kasih pula atas semua doa, dukungan, motivasi dan perjuangan ayah 

dan bunda yang luar biasa hingga dapat menghantarkan saya sampai di titik sekarang 

ini. 

Kepada adik adiku yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan dan memberikan 

motivasi yang sangat luar biasa. 

Terimakasih pula saya ucapkan kepada para dosen yang telah memberikan ilmunya 

kepadaku sehingga dapat terbentuk dan terwujudnya skripsi ini. 

Teruntuk sahabat-sahabat saya, terima kasih untuk semua 

doa, dukungan dan motivasinya agar skripsi ini segera terselesaikan tepat pada 

waktunya. 

Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. 

  



 vii
  

 

 

 

MOTTO 

 

 

 “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” 

(Al-Fatihah:1) 

 “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah 

berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu”  

(Surat at-Thalaq : 12) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

  

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang bertaqwa, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul DESAIN PEMANAS 

NIRA DAN UDARA UNTUK PROSES PENGOLAHAN NIRA TEBU DENGAN 

SISTEM SIKLON 

 

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap 

mahasiswa Prodi Teknik Industri untuk menyelesaikan studi Strata-1 pada Fakultas 

Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia.  

2. Bapak Dr. Taufiq Immawan, S.T., M.M., selaku Kepala Program Studi Teknik Industri 

Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu serta pikiranya guna memberikan motivasi. Semangat dan juga 

dukungan dalam segala bentuk yang entah bagaimana caranya penulis bias 

membalasnya, tanpa adanya beliau mungkin tulisan skripsi ini tidak akan terwujud. 

3. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia yang telah 

memberikan banyak sekali ilmu dunia maupun akhirat. 

4. Kedua orang tua dan adik yang selalu meberikan kasih sayang serta do’a yang tiada 

kenal lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.  

5. Putri Ade Pratama  dan teman – teman BC, The Team dan Pandhawa lainnya yang 

telah membantu dan memberikan motivasi selama penyusuna Tugas Akhir. 


