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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT

yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya, juga sholawat dan salam penulis tujukan

kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Pengaruh Laju Pemanasan Terhadap Penurunan Berat Pada Proses

Dekomposisi Mikroalga Nannochloropsis Oculata Dengan Metode

Termogravimetrik”.

Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dan

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Abdul Ma’af dan Djumiati selaku kedua orang tua saya dan keluarga besar yang

telah  memberikan doa serta dukungan kepada saya baik berupa moril maupun

materiil serta memberikan semangat yang tidak pernah habis. Terima kasih Bapak

dan Ibu terbaik bagi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Slamet Wahyudi, ST., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin

Universitas Brawijaya Malang.

3. Bapak Anindito Purnowidodo, ST., M.Eng., Dr.Eng., selaku Sekretaris Jurusan

Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Sudjito, Ph. D, Prof. Ir. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak

memberikan bimbingan, masukan serta ilmu yang bermanfaat pada awal

penyusunan skripsi hingga akhir.

5. Bapak Denny W, ST., MT., Dr.Eng., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah

banyak memberikan masukan, dan saran yang sangat bermanfaat dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Staf Pengajar dan Administrasi Jurusan Teknik Mesin Universitas

Brawijaya.

7. Kakak - kakak saya anwar mahayudin, masrufi, fuad muhiedin, yulfia dan juga

adik saya azizi yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Divisi Otomotif dhimas, wiko, iko, dani, ivan, miftah, tyo, rasif, dan

denis yang selalu memotivasi serta memberikan masukan terhadap penyelesaian

skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan EMPEROR’08 yang selalu memberi semangat,

dukungan dan semua momen bersama kalian yang tak terlupakan.Terimakasih atas
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kekompakan dan seluruh bantuan serta masukannya dalam menyelesaikan

masalah – masalah yang saya hadapi di dalam perkuliahan di Jurusan Teknik

Mesin ini.

10. Teman – teman laboratorium motor bakar bayu pranoto, iko, duta dan saiful anwar

yang telah memberikan tempat untuk berbagi informasi.

11. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sedikit banyak manfaat

bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya serta mahasiswa Teknik Mesin

Universitas Brawijaya Malang.

Wassalamualaikum wr. wb
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