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SANWACANA 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. 

Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Variasi Waktu Gesekan Awal Solderterhadap 

Kekuatan Tarik, Kekerasan Dan Struktur Makro Alumunium 5083pada Pengelasan 

Friction Stir Welding” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Teknik di Universitas Lampung. 

 

Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

memberikan kontribusi kontribusi besar bagi terselesaikannya penelitian ini. Pada 

kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung; 

2. Ibu Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T, M.Met. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Lampung; 

3. Barpak Tarkono, S.T., M.T. selaku dosen Pembimbing Utama atas 

kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 
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4. Barpak Zulhanif, S.T., M.T.  selaku pembimbing kedua atas kesediaannya 

memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

5. Bapak Acmad Yahya Teguh Panuju, S.T., M.T., selaku Pembahas tugas akhir; 

6. Bapak Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing 

akademik; 

7. Seluruh dosen pengajar Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung yang 

telah banyak memberikan ilmu yang berharga selama penulis duduk di 

bangku kuliah; 

8. Staf Administrasi Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung; 

9. Ibunda ku tercinta(Alm), kakaku dan seluruh keluarga besar Bapak Wir 

Yahmun atas segala dukungan dan doanya selama ini; 

10. Sahabat-sahabat seperjuanganku anggota asrama 41 (Bowo, Acong, Songkot, 

Rizki, dan Mei) yang telah duluan wisuda dan kawan seperjuangan (Ijal, 

Agoy serta Hendi) yang telah banyak memberikan bantuan selama kuliah dan 

nasehat yang bijak kepada penulis; 

11. Teman Pengujian (Bang Agus, Bang Ridho, Bang Topet) yang telah sama-

sama berjuang dan membantu dalam penelitian ini; 

12. Eri Purwanti (Cah Elek) yang telah banyak mendukung dan mendoakan 

penulis; 

13. Bang Tukiil yang telah memberikan tempat tinggal selama pengujian; 

14. Mas yonok dan Mas emping (teknisi SMKN 2 Balam), terima kasih atas 

bantuan mengelasnya.  
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15. Keluarga teknik mesin angkatan 2009 (Nisa, Lingga, Roki, Wawan, Solihin, 

Lambok, Tunas, Irvan, Dedi, Erik, Ari, Ngewong, Mekex, DLL) yang selalu 

menghibur penulis; 

16. Adik tingkat 2011 yang sudah mendoakan kelancaran dari tugas akhir ini; 

17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini; 

“Tiada gading yang tak retak”, begitu pula dengan penelitian tugas akhir ini. Dengan 

segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan serta 

ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Bandar Lampung,    Maret 2015 

Penulis, 

 

Budi Santoso 


