
 

 

SAN WACANA 

 

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang dengan rahmat dan 

pertolongan-Nya sematalah tugas akhir ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam 

selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, serta para 

pengikutnya yang selalu istiqomah diatas kebenaran agama islam hingga hari ajal 

menjemput. 

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan baik moral 

maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung. 

2. Prof. Dr. Suharno, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

3. Bapak Harmen Burhanudin, S.T,M.T., selaku ketua jurusan teknik mesin 

Universitas Lampung dan pembimbing utama tugas akhir, atas banyak waktu, 

ide, dan perhatian yang telah diberikan untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng.,  selaku pembimbing kedua tugas 

akhir ini, yang telah banyak mencurahkan waktu dan fikirannya bagi Penulis. 

5. Bapak Dr. Amrizal, selaku pembahas tugas akhir ini, yang telah banyak 

meberikan masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaan bagi penulis. 
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6. Seluruh dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung, semoga ilmu 

yang disampaikan menjadi amal jariyah bapak/ibu sekalian. 

7. Kedua Orang Tua ,serta untuk kakak-kakak ku yang selalu memberikan 

dukungan secara moral dan material, semoga allah SWT selalu memberikan 

limpahan rahmatnya untuk kita sekeluarga. 

8. Untuk adinda tercinta Hesti Nur Asiani, S.pd, yang selama pembuatan tugas 

akhir ini selalu memberikan motivasi dan dorongan yang luar biasa untuk 

segera lulus. 

9. Rekan-rekan PES lovers Asrama 41, Bowo (KomTi), Ijal, Riski, Mei, Budi, 

Todi, Lingga, Hendi, Fergi, Iqbal, dan khususnya seluruh keluarga besar-ku 

teknik mesin angkatan 2009. 

10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

 
Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung,   November 2014 
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Adi Nuryansyah 

 

 


