
 

 

 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan lafas hamdalah penulis panjatkan puji syukur kehadirat 
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serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan nabi besar Muhammad 

SAW yang telah membimbing dan mengantarkan kita menuju zaman yang lebih 

baik seperti sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Panjang Serat Terhadap Sifat Mekanik Dan Fisik Komposit 

Berpenguat Serat Ijuk Dengan Matrik Epoxy”. Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Lampung. 

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 
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Akhir atas kesediaan dan keikhlasannya untuk memberikan dukungan, 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Sugiyanto, M.T. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan 

dan keikhlasannya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran untuk 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Nafrizal, S.T., M.T. selaku dosen Pembahas yang telah memberikan 

masukan dalam penulisan laporan ini. 

6. Bapak Harnowo Supriadi, S.T.,M.T. selaku anggota penguji yang telah 

memberikan masukan dalam menulis laporan ini. 

7. Bapak Drs. Sugiyanto, M.T. selaku dosen Pembimbing Akademik. 

8. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Teknik Mesin yang banyak memberikan ilmu 

selama penulis melaksanakan studi, baik berupa materi perkuliahan maupun 

tauladan dan motivasi sehingga dapat kami jadikan bekal untuk terjun ke 

tengah-tengah masyarakat. 

9. Kepada Papa, Mama, dan Kakakku serta adikku yang imut, yang selalu 

memberikan semangat, rasa percaya diri, dan juga doa-doanya buat saya.  

Terima kasih telah menguatkan saya untuk tetap berdiri tegak menghadapi 

semua permasalahan yang ada. 

10.  Tiara Luthfi Misfafu Soleha Calon S.Sc terima kasih untuk semangatnya 

yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan 

saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya untuk 

berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. 
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11. Teman seperjuangan Imam Munandar (Kance)  yang telah bersama-sama 

jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Rekan-rekan Teknik Mesin angkatan 2007 : Ragil Kurniawan, Bakung 

Kuntowijayandanu, Akhmad Isnain Pulungan, Rahmat Ramadhan, Reza 

Adhan, Jeffry A Hutauruk, Kak Chend, Meylia Rodiawati, Yahya Premana, 

Asep Komti, Lamsihar, Desi Yanto Utomo, Acep (Ipul), Agus Kurniawan, 

Joni Yanto, Indra Irawan, I Gede M, Kristopher, Bagus Rachmad Akbar, 

Zanuardi, Ganjar dan Apridona, serta angkatan 2007 lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatannya dan juga 

bantuannya salam “SOLIDARITY FOREVER”. 

13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, 

yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan laporan Tugas Akhir  

ini untuk mencapai suatu kelengkapan dan kesempurnaan. Penulis juga 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap laporan ini memberi 

manfaat, baik kepada penulis khususnya maupun kepada pembaca pada 

umumnya. 
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