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SAN WACANA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbilalamin, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan 

mempersembahkan judul “Pengembangan Sistem Pemantauan Kondisi Mesin 

Frais Menggunakan Thermovisio Real Time” dengan sebaik-baiknya. Salawat 

beriring salam selalu tercurah kepada junjungan seluruh alam Nabi Muhammad 

SAW, sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah diatas jalan 

agama islam hingga hari ajal menjemput. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapat  bimbingan, motivasi 

dan bantuan baik moral maupun materi oleh banyak pihak. Untuk itu dengan 

sepenuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada  : 

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

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

Lampung. 

3. Ibu Dr. Shirley Savetlana S.T., M.Met selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung yang baru.  
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4. Ibu Novri Tanti, S.T, M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

5. Bapak Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T. selaku dosen pembimbing utama 

tugas akhir, atas banyak waktu, ide pemikiran dan semangat yang telah 

diberikan untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

6. Bapak Achmad Yahya T.P S.T.,M.T. selaku pembimbing kedua tugas akhir 

ini, yang telah banyak memberikan waktu dan masukan bagi penulis. 

7. Bapak Dr. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T.,M.T. selaku dosen pembahas yang 

telah memberikan waktu, ide pemikiran dan saran yang bermanfaat bagi 

penulis. 

8. Seluruh dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung berkat ilmu yang 

telah diajarkan kepada penulis selama penulis menjalani masa studi di 

perkuliahan. 

9. Kedua Orang Tua tercinta Drs. H. Edy Purnomo dan Dra.Hj. Sri Muryani 

M.Pd yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa maupun materil 

dan sekaligus menjadi inspirator bagi penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

10. Kakakku Aditya Herning Purnomo S.T yang telah memberikan masukan, dan 

saran kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

11. Sahabat-sahabat terutama lengkers, Bowo, Chikal, Yayang, Dwi, Pranca, 

Baron, Saiin, Rahmat, dan zen yang telah banyak memberikan inspirasi dan 

dukungan terhadap penulis. 
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12. Semua rekan di teknik mesin khususnya rekan seperjuangan angkatan 2010 

untuk kebersamaan yang telah dijalani. Tiada kata yang dapat penulis 

utarakan untuk mengungkapkan perasaan senang dan bangga menjadi bagian 

dari angkatan 2010. “Salam Solidarity Forever”. 

13. Staf Akademik serta Asisten Laboratorium yang telah banyak membantu 

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

14. 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. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Bandar Lampung, 28 Januari 2015 

Penulis, 

 

Galih Koritawa Purnomo 

NPM. 1015021031 


