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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, 

Muhammad SAW, serta para keluarga, shahabat dan pengikut beliau hingga akhir 

zaman.  

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana teknik pada jurusan Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung. Skripsi ini berjudul “ KAJIAN 

SUHU PEMOTONGAN PEMESINAN BUBUT MENGGUNAKAN PAHAT 

POTONG BERPUTAR (ROTARY CUTTING TOOL) PADA MATERIAL 

PADUAN MAHNESIUM AZ31 “   

Penulis sangat berterimakasih dan memberikan penghargaan sedalam-

dalamnya kepada seluruh pihak yang membantu penulis menyelesaikan laporan 

skripsi ini. Penulis terutama ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus hati 

kepada: 

1. Prof. Suharno MS, M.Sc., PhD. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

2. Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met. sebagai ketua jurusan Teknik 

Mesin Unila. 
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3. Bapak Dr. Yanuar Burhanuddin Bapak Dr. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T 

sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan segala bantuan, 

pengetahuan, saran dan motivasi kepada penulis. 

4. Bapak Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T. sebagai dosen pembahas 

yang memberikan saran dan komentar agar penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan sebaik mungkin. 

5. Ibu Novri Tanti, M.T. selaku dosen koordinator tugas akhir sekaligus 

sebagai dosen pembimbing akademik yang selama ini banyak memberikan 

saran sehingga penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan skripsi. 

6. Kedua orang tuaku (Ibu dan Bapak), adikku (Rangga Hariyanto) dan semua 

teman-teman penulis di desa. 

7. Dosen Teknik Mesin sebagai pendidik dan pengajar. 

8. Anggota Langkers: Prancana M. Riyadi (ketua), Yayang Rusdiana (wakil), 

Dwi Andri Wibowo (pembina), Noer alatast saiin & Dwi novriadi (Legend), 

serta anggota terhormat Rahmat dani, Galih koritawa, M. Zen syarief, 

Chikal Noviansyah, Ivan safalas dan Cecep tarmansyah. Yang dari awal 

semester 3 terbentuk hingga sekarang ini selalu hadir menjadi sahabat buat 

penulis dalam susah maupun senang. 

9. Teman-teman kontrakan Villa Mutiara: Mechot, Bondan, Chim-lim, Jo, 

Khamdun, Rusdian, Opung, Ape’, Ricko, Rion dan terakhir Bang Doni yang 

selalu memberikan semangat baru dan motivasim anyar bagi penulis.  

10. Teman teman futsal: Fiskan Yulistiawan, yulian nugraha, ahmad yonanda, 

ramli, wahyu eka, made, mario salimor, singgih, ilham ST, ridho aritonag, 

Nyoman arnando, Febri, Galih pamungkas dan Rendy ST. 
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11. Perempuan satu-satunya di angkatan 2010 Rabiah Suriyaningsih. 

12. Teman-teman 2010 yang lain Riski, Lilik setiadi, Robertus dian, Imron, 

Hendy, nanjar, dian purnama, irfan ST, angga robi, tomi, salfa, deden, fajar, 

feri fariza dan Rio arman triatmoko. 

13. Teman-teman teknik mesin (abang tingkat & adik tingkat). 

14. Dan untuk seluruh pihak yang telah mendoakan, membantu dan memotivasi 

penulis sehingga skripsi ini tersusun dengan baik. 

 

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan 

tugas akhhir ini mendapatkan balasan berupa rahmat dan berkah dari Allah SWT, 

dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi siapa yang 

membacanya 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dalam 

penulisan dan penyusunannya, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Penulis sangat berharap agar 

skripsi ini dapat memberi inspirasi dan bermanfaat bagi penulis, kalangan civitas 

akademik Unila dan masyarakat. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Bandar Lampung, 26 Januari 2015. 

Penulis, 

  

 

Baron Hariyanto   


