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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya memberikan rahmat, 

nukmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga pelaksanaan laporan tugas 

akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman 

jahiliyah ke jaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya, torsi dan akselerasi dari 

motor Honda Scoopy 108 cc dengan memvariasi berat roller. Dari penelitian yang 

dilakukan didapatkan daya tertinggi oleh roller 9 gram, torsi tertinggi oleh roller 

8 gram, dan akselerasi tercepat didapat oleh roller 10 gram. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun Tugas Akhir ini 

tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya 

kepada: 

1. Novi Caroko, S.T., M.Eng, selaku Ketua Pogram Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Teddy Nurcahyadi, S.T.,M.Eng selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir 

yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan bimbingannya selama 

proses pengerjaan Tugas Akhir.  

3. Tito Hadji Agung Santoso, S.T.,M.T selaku dosen pembimbing II Tugas 

Akhir yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan bimbingannya 

selama proses pengerjaan Tugas Akhir. 

4. Novi Caroko, S.T., M.Eng selaku dosen penguji yang telah memberi 

masukan dalam laporan tugas akhir. 

5. Staff pengajar, laborat dan tata usaha  jurusan Teknik Mesin Falkutas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

6. Segenap keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan baik matrial 

maupun doanya. 



 

vii 
 

7. Seluruh rekan-rekan Teknik Mesin UMY yang tidak bisa di sebutkan satu 

persatu yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

 

Semoga segala amal dan bantuan semua pihak, akan mendapat balasan oleh 

Allah SWT dan semoga menjadi amal ibadah. Amin. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar 

tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat 

memberi manfaat bagi bagi pembaca. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 19 November 2016 
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