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HALAMAN PERSEMBAHAN

%upersembahkan kepada: :...»•'

jMh.fi SWTyang tefah mencurahk\an segafa rafimat, bidayah serta %arunia-Nya.
Nabi MuhammadSaw sebagai sayyiduCan 'am.

Ibu^u tfj. 'Vmi XaCsum yang tefah mencurabk\an sefuruh ^asih sayangnya demi
k]ebabagian anak^anakjiya. Ibukuyang tefah bekerja keras dafam membesarkann

ana^anafyya. Semoga anak^anaHmu seCaCu dapat membahagiak]anmu dan
membafas k\ebaik\anmu. (Do 'amu ibu seCaCu k\u nanti tutus dan suci dari reCung

fiati

Mohonk\anfah agarJAftdh rabbi berserta^u seCaCu.

X KennyArifin, S% dan X Mwathan Sofyan, ST., MT, serta buah hati
mere^aJizza yang Cucu. Semoga sefafu memitikj, rumah tanggayang sakjnah

mawaddab wa rahmah. Terima k\asib atas du^ungan dan nasebat k\atian.

X' Wi-uHe <EMfin S<E., o^Adik^u Titri

Mama JLrtiyang tfah menjagaku dan membesark\g,nk]u.

NyoriaJA.M, SE., yang sefafu sabardaCam menghadapiku. Jlkji berbarap dapat
menjadik\an dirimu sebagaipengganti sayap kuyangpatah, sehingga afiu dapat

Cagi terbang mengarungi dunia ini.

Sababat-sababat^u anaf^anabj^ntitnk\ersik\ para gembefz (dana, iip,fery,
dony,yasir, wenny,arsib, hadmah, suci, rabmab), teman-teman Tefyiif^Mesin
1)11, danyg tidak^dapat knisebut satupersatu terima k\asih tCab mengisidan

mewarnai hari2by. daCam sedib maupun gembira, you 're aidthe best.
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MOTTO

%ita masih muda bgrena itu hancurbantah tembobjyang ada dihadapanmu

sebanyaf^banyabnya, Terfubafah ofeh begagafan danjadifah buat. Lafu dengan

tangan itu raihfah dengan erat mimpimu...

Jangan pernah menyerah dan putus asa bgrena k]eadaan. Tujuanmujanganjadi

Tujuan semata, buban bagaimana agar bisajadi tapi benapa inginjadi. <Pada

saat bingung tihatfah bembafijafan darimana bgmu datang, bembafifah pada

saatperasaan awafmu.

Jibafah tuba dan becewa aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Maba
mengapa mesti dibiarban meracunijiwa, Sedang betabahan dan besabaran

adafah febih utama.

Jibafah besafahan aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Mak\a mengapa mesti
tenggefam didafamnya, Sedang taubat itu febih utama.

jibafah harta aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Mak\a mengapa mesti
ingin dibubuhi sendiri, Sedang bedermawananjustru aban mefipat

gandabannya.

Jibafah bepandaian aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Maba mengapa
mesti membusung dada dan membuat berusaban di dunia,

Sedang dengannya manusia diminta memimpin dunia agar sejahtera.

Jibafah cinta aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Maba mengapa mesti ingin
memifibi dan sefafu bersama, Sedang memberi aban febih banyabjnenuai arti.

Jibafah bahagia aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Mak\a mengapa mesti
dirasaban sendiri, Sedang berbagi aban membuatnya febih bermabna

Jibafah hidup aban menjadi masa fafu pada abhirnya, Maba mengapa mesti diisi
dengan besia-siaan befaba, Sedang begitu banyabjbebaiban bisa dicipta.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, atas kekuatan dan

kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir

zaman.

Tugas Akhir berjudul "Teknik Pembuatan Produk Seni berupa Model

Gunung dengan Metoda Layer Deposition Manufacturing" ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana Jurusan Teknik Mesin Fakultas

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak

akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas

segala bantuan yang diberikan kapada penulis, baik berupa bimbingan, motivasi,

dorongan kerja sama, fasilitas maupun kemudahan lainnya, maka pada

kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan

ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Ridlwan, S.T, M.T, selaku Dosen Pembimbing dan Ketua

Jurusan Teknik Mesin Fakulatas Teknologi Industri Universitas Islam

Indonesia.

2. Dosen dan staff Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan membantu baik

dalam kegiatan akademis maupun administratif.

3. Kedua orang tuaku, terutama Ibuku yang tak pernah berhenti mencurahkan

seluruh kasih sayang kepada anak-anaknya. Mama' Arti yang telah

membesarkanku. K' Heny Arifin, ST. & K' Alwathan Sofyan, ST., MT.,
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K' Wiwie E Arifin, SE., adikku Fitri, dan semua keluarga besarku yang telah

memberikan motivasi dan dukungan.

4. Nyoria A.M SE., yang selalu sabar dalam menghadapiku. Aku berharap dapat

menjadikan dirimu sebagai pengganti sayap ku yang patah, sehingga aku

dapat lagi terbang mengarungi dunia ini.

5. Louis sebagai rekan satu tim, sukses selalu menyertaimu.

6. Instansi Pemerintah, BAKOSURTANAL dan BPPTK Yogyakarta.

7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat

banyak kekurangan, ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca

demi kemajuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap semoga laporan ini

dapat bermanfaat dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan penulis

pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2007

Penulis
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