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u,ntuk Ayah, ibunda Tercinta dan keluarea

} ang seiaiu bersama,

serta orangxirang terdckat dan sahabaiku
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a iiab; tidak ada Tuhan meiainkan Dia.

/J Yang Maha Hidup iagi Maim legak.
^ Tidak menganiuk dan tidak tidur.

ttagi .\\ asegala iang ada diiangit dan segafa \ang ada di humi.
Siapakah \ang akan dapat membenkan pertohngan di sisi~\\ a,
tanpa i/,inS'ya

Dia Maha Mengetahui apa-apa \ang ada di beiakang mereka.
Dan Mereka tidak akan dapat menjangkau iimu-\\ asedikitpun,
Keeuah pengetaiwan \ang teiah dikeiiendaki okhSya.
Singgasana-iSya sangatiah iuas,
Seiuas semua iangitdan bumi,

Dan tidak suiitbagr\\ a mengatur keduam a itu.
Dia Maha Luhur iagi Maha Agung,

(Q.S. Ai-Baqarab'255)



KATA PENGANTAR
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Assaiaamu'alaikum Wr. Wb.

Fuji syukur penuiis panjatkan kehadirat Allah SWT yatig teiah

mcmberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penuiis dapat menyelesaikan

Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rosulullah

Muhammad SAW beserta para keluarganya , sahabat dan para pengikutnya

hingga akhir zaman.

Tugas Akhir berjudul "Perancangan dan Pemhuatan Alat Pembengkok

Pipa Portable" ini disusun sebagai salah satu syarat unluk memperoleh gelar

sarjana Jurusan Teknik Mesin , Fakultas Teknologi Industri , Universitas

Islam Indonesia.

Tentunya penulisan tugas akhir tidak dapat tersclesaikan dcngan baik

tanpa bantuan baik moral maupun spiritual dart berbagai pihak. Atas segala

bantuan yang diberikan kepada penuiis, baik berupa bimbingan, dorongan,

kerjasama, fasilitas dan kemudahan iainnya maka pada kesempalan ini penuiis

menyampaikan penghargaan dan ucapan tcrima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Bachrun Sutrisno, Msc, selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2. Bapak Ir.Paryaana Puspaputra M.Hng, selaku Ketua Jurusan Teknik

Mesin Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai pembimbing Tugas
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Akhir yang teiah meluangkan waktunya sampai tcrselesaikannya Tugas

Akhir ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan FTI UI1 yang teiah membimbing

dan membantu baik kegiatan akademis maupun administratif

4. Dan untuk semua pihak yang teiah membantu dalam penyelesaian tugas

akhir ini.

Penuiis menyadari bahwa dalam laporan Tugas Akhir ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu penults mengharapkan kritik dan saran dari para

pembaca demi kemajuan penuiis di masa mendatang

Harapan penuiis laporan ini dapat membantu mengembangkan ilmu

pengelahuan penuiis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalaamu'alaikum Wr, Wb.

Jogjakarta, 7 September 2004
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