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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan 

kenikmatan kepada kita semua. Sungguh atas karunia-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan proyek akhir dengan judul pembuatan training object sistem 

penerangan dan lampu isyarat sepeda motor honda megapro di SMK 

Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten. 

Penulisan laporan proyek akhir ini merupakan tindak lanjut dari program 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta yang mewajibkan mahasiswanya untuk menempuh mata kuliah 

proyek akhir. Selama menyelesaikan proyek akhir serta dalam penulisan laporan, 

penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan semangat dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala rasa syukur 

disampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Muhkamad Wakid, S.Pd, M.Eng. Selaku Pembimbing Proyek 

Akhir atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan demi 

tercapainya penyelesaian Proyek Akhir ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Sutrisno Wibawa, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Widarto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Yogyakarta.  
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4. Dr. Zaenal Arifin, M.T. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dan selaku pembimbing 

Akademik. 

5. Bapak Moch. Solikin, M.Kes. selaku Kaprodi Program studi D3 Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

6. Segenap Dosen dan karyawan Program Studi Teknik Otomotif Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

7. Kedua orang tuaku tercinta, saudaraku, yang telah banyak mendukung 

kuliahku serta berkat segala doa kalian semua tercapainya kesuksesan 

setiap gerak langkahku. 

8. Saudara seperjuanganku Otomotif kelas B angkatan 2012 yang telah 

memberikan banyak masukan, semangat dan bantuannya. 

9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan 

karya ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

 

Penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis 

maupun dari segi penyajian dan bahasanya. Oleh karena itu, diharapkan agar para 

pembaca dapat memakluminya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi para pembaca pada 

khususnya. 

Yogyakarta,  

 

     Penulis 
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