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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayah Machruf 
dan Ibu Trimulyani, Kakak saya Rufy Rahmaan, Keluarga Besar dan 
Nazilaturrohmah saya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. 
Dan teman – teman saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa. 
Terima Kasih untuk semuanya, Semuanya Kalian Luar Biasa.  
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HALAMAN MOTTO 

Lakukan yang harus dilakukan, bukan melakukan yang baik menurut orang lain 
karena hidup kita yang jalani, orang lain hanya mengomentari. 
Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan, kecuali dari Allah SWT. 
Tangan diatas lebih baik dari tangan di bawah. 
Solusi dari setiap masalah jaraknya hanya sejauh dahi dan sajadah saat bersujud. 
Bermimpilah setinggi langit, karena suatu saat kita akan kesana. 
 

I’ve not failed 
I’ve just found 

10.000 ways that won’t work 
-Thomas A Edison- 
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KATA PENGANTAR ATAU UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillahi Robbilalamin, penulis mengucapkan puja dan puji syukur atas 

kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
laporan tugas akhir dengan judul Desain dan Pembuatan Bros Bermotif UII dapat 
terselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan data – data dan kejadian ketika 
melaksanakan tugas akhir. Tugas akhir ini dilaksanakan untuk menempuh derajat 
Sarjana Teknik Mesin program strata satu (S-1) pada Jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

1. Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah memberikan saya nikmat 
Islam dan Iman kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang 
benderang dengan Islam. 

2. Ayah Machruf, Ibu Trimulyani, Mas Rufy Rahmaan, dan Keluarga 
Besar saya yang selalu memberikan dukungan tanpa henti untuk 
menempuh pendidikan dan menjadi manusia yang lebih baik untuk 
kedepannya. 

3. Bapak Risdiyono selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin 
4. Bapak Dr. Ir. Paryana Puspaputra, M. Eng. selaku dosen pembimbing 

tugas akhir yang telah memberikan banyak sekali waktunya untuk 
membimbing, meberikan masukan, nasihat dan ilmu. Terima kasih 
atas bimbingan tugas akhir ini. 

5. Segenap Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, 
Universitas Islam Indonesia. 

6. Mbak Indah Selaku front office Jurusan Teknik Mesin, Universitas 
Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam urusan 
administrasi selama kuliah. 
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7. Mas Fariz dan mas Adi selaku laboran Jurusan Teknik Mesin FTI UII 
yang telah banyak membantu selama melakukan praktikum di 
laboratorium. 

8. Teman kos satu perjuangan yang selalu ada dari awal masuk hingga 
akhirnya dipisahkan oleh wisuda. 

9. M11 ayo, yang belum TA segera dan kejar teman – teman kita yang 
sudah lulus duluan. 

Semoga amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT dan dilipat 
gandakan. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari 
sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi kebaikan penyusun laporan berikutnya dan semoga 
laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain. 

 
 Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 
 

Yogyakarta, 8 Januari 2016 
 
 
 

Penyusun 
 

  


