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“Cobaan hidup bisa membuat kita jatuh, tapi kita
yang menentukan mau bangkit atau tidak”

(Jacky chan)

“Sebenarnya tidak ada yang namanya kegagalan

selama kita menikmati prosesnya.”
(Hitam putih)

“Coba, coba, dan terus mencoba sampai akhirnya
tercapai kesempurnaan”

(Bruce lee)

“Jangan pernah sesekali kita menyia-nyiakan waktu
sebelum waktu yang menyia-nyiakan kita”

(Lucky Cahyadi)

“Kenapa diserutan pensil dibelakangnya ada
cerminnya, karena setiap orang sebelum

memperbaiki sesuatu harus mengoreksi diri terlebih
dahulu”

(Teguh Sugiarto)



SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

ALLAH SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-NYA penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Uji Ketahanan Lelah Baja

Karbon Sedang AISI 1045 Dengan Heat Treatment (Quenching) Dengan

Menggunakan Alat Rotary Bending”. Shalawat serta salam penulis panjatkan

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan

menghantarkan kita pada zaman yang terang benderang pada saat sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak motivasi dan

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak (Suyitno) dan ibu (Sriyasih) tercinta yang selalu memberikan kasih

sayang, sabar menunggu dan medo’akan atas harapan akan kesuksesan

penulis hingga dapat menyelesaikan studi S-1.

2. Kepada kakak dan adikku: Teguh Budi Waluyo, Teguh Pujiono, dan

Teguh Adi Setya, dan sodara saya Infandiah.

3. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku Dekan Fakultas Teknik

Mesin Universitas Lampung.

4. Dr Yanuar Burhanuddin sebagai pembimbing akademik (PA) yang

senantiasa mendukung dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan

maupun dalam urusan akademik.

5. Bapak Harmen Burhanuddin, S.T., M.T., selaku ketua jurusan teknik

mesin universitas Lampung.



6. Bapak Zulhanif, S.T.,M.T., selaku pembimbing utama tugas akhir, terima

kasih atas semua arahan, bimbingan, motivasi dan ilmu yang diberikan

selama penyelesaian  tugas akhir penulis.

7. Bapak Drs. Sugiyanto, M.T., selaku dosen pembimbing pendamping tugas

akhir, terimakasih atas semua saran-saran, bimbingan, dan juga atas segala

nasehat dan motivasinya terhadap penulis.

8. Bapak Harnowo Supriadi, S.T., M.T., selaku dosen pembahas tugas akhir,

terima kasih atas semua arahan , bimbingan dan ilmu yang diberikan

selama penyelesaian tugas akhir penulis.

9. Seluruh staf pengajar Jurusan Teknik Mesin  yang telah banyak

memberikan adminstrasi yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan studi Jurusan Teknik Mesin.

10. Bapak Harnowo Supriadi, S.T., M.T., selaku kepala Lab Universitas

Lampung yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian tugas

akhir kepada penulis, terima kasih atas semua saran-saran, bimbingan, dan

juga atas segala nasehat dan motivasinya terhadap penulis.

11. Segenap keluarga besar-ku, terimakasih atas dukungan, motivasi cinta dan

kasih sayang.

12. Temen-taman seperjuangan, kakak tingkat dan adik tingka. Dian Eka Prata

yang sudah banyak membantu saya selama perkuliahan, Ganang

Tripandoyo yang sudah mau menjadi teman diskusi tentang perkuliahan,

Jaya Sukmana, Zulfa Fuadi yang telah memberikan pinjaman catatan

kuliah, Alfurkhan Khamil, Refdi Zaputra (bangor), Denfi Efendri, wily,

Tami, Luky Cahyadi, Iwayan Gede budi Sastrawan yang telah banyak

member pengarahan tentang skripsi saya saya ucapkan banyak terima

kasih.

13. Sahabat kecilku hingga dewasa Yusuf Halim dan Budi yang telah banya

membantu meluangkan waktunya dalam pengujian saya di Poli Tekni

Negri Sriwijaya.



Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih penulis

ucapkan atas bantuan yang diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu’alaikum Wr.W.b

Bandar lampung, 7 maret 2013

Penulis

Teguh Sugiarto


