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%upersembah^an setuhis kati f&pada

(Papa c£ mama tercinta yang seCaCu mencurah^an ^asih sayang, yang ta(i

pernah tetih mengucap^an doa dan yang taf^Henti-Hentinya mem6eri^an

semangat serta motivasi demi mendu^ung cita-cita yang ananda harapkan.

(Dimas c£Wufan adi^fyi tersayang yang setatu mendoa^an atas kesuksesanku.

"(Betajartahyang rajin dan seCaCu 6erdoa agardapat meraiH apayang k\amu

cita-cita^an"

danSaudara-saudarakji sertaSahabat-sahabatku
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9A otto:

Sebab sungguhnya, bersama kesudtan ada k]emudahan. Sesungguhnya, bersama
kgsulitan ada ^emudahan. %arena itu, apabita telah setesai (tugasmu),
bersunguh-sungguhCah (daCam beribadah). %epada Tuhanmu tujufian
permohonan.
(QSfiCam Nasyrah 94 :5-8)

%amu pastimenjalani (keadaan) ting^at demi ting^at
QS M'Insyiqaaq 84 : 19)

(Dan bahiva usahanya a^an fcgdhatan nantinya
(QSJlnNajm53 : 40)

(Barang siapayang keCuarrumah untu^beCajar satu bab dart itmu
pengetahuan, ma^a ia telah berjaCanfisabiCiCCah sampai ia kembad
^erumahnya.
('jC^Tirmidzi darijinas (Ra)

MemiCi^i fiebiasaan membaca buhji dan membaca situasi dengan cermat.
SeCaCu berfi^ir iritis dan mendaCam.
SeCaCu mengevaCuasi pikirannya fiembad.
(Bersi^ap terbu^a untuk\mengada^anpenyempurnaan.
... (Dan memid^ipedoman yang hjiat daCam beCajar, yaitu berpegang bgpada
j4CQur'an

 



KATA PENGANTAR

&—'m^=M

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan sukur kepada Sumber dari suara-suara hati

yang bersifat mulia. Sumber ilmu pengetahuan, Sumber segala kebenaran, Sang

Maha Cahaya, Penabur cahaya ilham, Pilar nalar kebenaran dan Kebaikan yang

terindah, Sang Kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat,

Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah, melaksanakan amanah, tulus

dan kasih kepada umat, serta berjihad dijalan Allah dengan sebenar-benarnya sampai

beliau berpulang ke rahmat-Nya, sedang umatnya beliau tinggalkan pada jalan yang
terang-benderang.

Hanya dengan Rahmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir

yang berjudul "Perancangan Os Patella dengan Wireframe 3D Searah Sumbu

Koordinat memanfaatkan Strategi Multi Layer " yang merupakan syarat untuk

memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas

Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, bimbingan, dorongan, kerjasama,
fasilitas, doa, dan kemudahan lainnya sehingga dimungkinkan pengarapannya, dan
pada kcsempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan mama tercinta atas doa, kasih sayang dan semua yang telah

diberikan serta adik-adikku tersayang yang selalu mendukung setiap langkah
yang kutempuh.

2. Bapak M. Ridlwan, ST, MT selaku KetuaJurusan Teknik Mesin Universitas

Islam Indonesia.
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3. Bapak Ir. Paryana Puspaputra, M.Eng. selaku dosen pembimbing Tugas

Akhir yang telah banyak meluangkan waktunya hingga terselesaikannya

Tugas Akhir ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan FTI UII yang telah membimbing dan

membantu baik kegiatan akademis maupun administratif.

5. Mas Machmud, mas Agus, mas Andra, mas Hary, mas Bowo, dan teman-

teman seperjuangan yang mengambil topik Tugas Akhir yang sama atas

bantuan, kerjasama, semangat, dorongan, dan motivasi yang diberikan

selama penggarapan Tugas Akhir ini.

6. Teman-teman Jurusan Teknik Mesin UII.

7. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas

Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat

banyak kekurangan. Ini tidak lepas dari kurangnya pengetahuan penulis, oleh karena

itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan penulis

di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis

pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan titik terang

lahirnya pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang

akan melengkapi hasil penelitian ini.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Jogjakarta, Januari 2007

Penulis
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