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HALAMAN PERSEMBAHAN

" HIDUP BAGAIKAN MERENDA HATI

MENATA KEINGINAN, MENYUSUN NIAT DAN HASRAT

KADANGINDAH

KADANG SAKIT

DEMIKIANLAH KEKUATAN SEBUAH HARAPAN

KARENA BAGI ALLAH SWT SEGALANYA MUNGKIN TERJADI

1(iipersem6afil(pn ^arya fycitini umntudj.

V Jiyafianda Siswo Jltmodjo dan Ibunda Sundari terdnta, atas dufaingan, ({asifi
sayangyang Cuar biasa sertayang tiada ftenti berdo'a untuk^u-

V Xpdua ^al{fl{^u Mas ILdi dan Mbal^Indafi, atas semangat dan perfmtiannya serta
tlflsifi sayang dan dntanya seCama ini

V jAdd&uJAgung, smoga apayang kgmu dta-atafan Sisa tercapai

V Seseorangyang menjadipendampingl(u kgfaf^

V SeCuruli nemkjnoyangku, saudara^u dan saha6at-safiabat((u
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MOTTO

(Jntuk langkah besaryang coba kau lakukan

) etaplab untuk mematuhi hal-hal yangtakditakdirkan untuk kau lakukan

ivarna kamu akan mcngerti

Qahwa kckuatanmu adalah nasi' kelemahanmu

|<^csuksesanmu adalah akibat kegagalanmu

Lyangayamu lane,sung berkaitan dene,an keterbatasanmu

Oerbahagialah daiam perjalananmu. £>arangkali perjalanan itu akan sulit

J utuplah pintLi masa lalu, dan pandanglah hari ini

,3ebab hari ini adalah hioup, hidup yang benar-benar hidup

[yirnana terletak scmua kebahagiaan, kemuliaan perbuatanmu, dan kemegahan karyamu

rCemarin hanualah mimpi dan besuk hanyalah bayangan

I api hari ini sungguh ada,dan membuat hari kemarin iadi mimpi bahagia

Jadikanlahhari esuksebagai bayangan yang berpengharapan

fC^arena /\llah OW I akan membuat segala sesuatunya indah padawaktunya

dan bukan hanya sebuah impian melainkan kenyataan yang besar

jntipan kehidupan yang lebih tinggi, kemungkinan kemanusiaan

yang lebih luas yang dianugerahkan /\Ilah 5VVT kepadamu

ditengah-tengah kebimbangan dan keputusasaanmu dalam mempelaiari makna hidup

Oc'ajarlah untuk membangun semua jalanmu mulai hari ini

Maka kau akan tahu !i!

£>ahwa kau sungguh-sungguh dapatmemikul beban,

]_)anwa kau benar-benar kuat C>an benar-benar berharga



KATA PENGANTAR

^

Sekiranya tidak ada lagi kata yang paling tepat diucapkan, selain

Alhamdulillah dan sujud syukur hanya kepada Allah SWT atas segala anugerah

dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu

menyelesaikan seluruh proses penulisan Tugas Akhir ini.

Semua proses yang telah dilakukan tersebut akhirnya bermuara pada suatu

tujuan penulisan Tugas Akhir. Tugas Akhir ini disususun untuk memenuhi syarat

kelulusan pada jenjang pendidikan SI Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Banyak tenaga dan waktu yang telah tercurah dalam proses penulisan

Tugas Akhir ini, yang tanpa didasari oleh penulis telah terulur dengan tulus dari

berbagai pihak, selain dari penulis sendiri. Untuk itu, dengan segala kerendahan

hati penulis ingin menguntaikan kata terima kasih kepada seluruh pihak yang

dengan tulus ikut membantu dan terutama ingin penulis sampaikan kepada :

1. Keluarga di Ngawi serta kedua kakakku mas Edi dan mbak Indah dan juga

adikku Agung yang selalu mendo'akan penulis dan tidak pernah lupa untuk

memberikan dukungan baik moril maupun materil.

2. Bapak Muhammad Ridlwan, ST., MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis

dalam keseluruhan penulisan Tugas Akhir ini.

3. Seluruh Dosen Pengajar, seluruh Staf Pengajaran dan Pustakawan Fakultas

maupun Pusat yang telah dengan sabar membantu semua keperluan penulis.

4. Lilik Winarti. S.Psi yang senantiasa ada memberikan masukkan, dukungan,

serta kesetiaan yang telah dan selalu diberikan kepada penulis sejak tahun

2003 lalu.
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5. Teman-teman yang kuliah Jurusan Teknik Mesin FTI UII atas diskusi-diskusi

yang menambah cakrawala wawasan pikiran penulis.

6. Keluarga Bapak dan Ibu Sudihardjo serta teman-teman kos UM (Usaha

Mulya) yang selalu ceria dan penuh canda dalam setiap kesempatan.

Tidak ada gading yang tidak retak, merupakan sebuah kiasan yang tepat

untuk menggambarkan keberadaan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari, masih

terlalu bnyak kekurangan dalam penulisannya. Masukkan dan kritikan dari banyak

pihak merupakan suatu bekal kearah perbaikan dimasa mendatang.

Al-Qur'an melukiskan Cahaya Illahi dalam Surat An-Nuur ayat 35. "

Allah memberi nur (cahaya) kepada langit dan bumi. Cahaya-Nya tersebut

bagaikan sebuah lubang didinding rumah yang didalamnya ada pelita. Pelita itu

didalam gelas. Gelas itu seperti bintang yang berkilau-kilauan. Pelita itu

dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati, yaitu minyak, zaitun yang

(tumbuh) bukan ditimur bukanpula dibarat, minyak itu hampir bercahaya dengan

sendirinya, meskipun tiada disentuh api. Cahaya berdampingan dengan cahaya.

Allah menunjukkan beberapa contoh bagi manusia. Allah Maha mengetahui tiap-

tiap sesuatu".

Penulis tidak berkata bahwa kandungan dalam tulisan ini sama dengan

lentera Illahi yang dilukiskan seperti ayat diatas. Penulis hanya berharap semoga

secercah dari cahayanya - walaupun redup - dapat diraih manfaatnya oleh penulis

sendiri, teman-teman, dan kepada para pembaca umumnya.
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