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”Yang paling banyak menjatuhkan orang, itu adalah tidak seimbangnya
antara perkataan dan perbuatan”
(Abdullah Gymnastiar)

”Hidup adalah belajar, kehidupan adalah pelajaran.
Mati adalah misteri, penentuan dan akherat adalah prestasi hidup.
Maka janganlah kamu hidup dengan mimpi-mimpi, tapi hidupkanlah
mimpi-mimpimu”
(Abdullah Gymnastiar)

”Orang yang dikatakan hidup adalah mereka yang mampu memaknai dan
mengisi waktu hidupnya dengan segala sesuatu yang
bermafaat dan berarti bagi kehidupannya”
(Penulis)

”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka
apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Alam Nasyarah : 6-8)

”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orangorang
yang khusyu”
(Q.S Al Baqarah : 45)


PERSEMBAHAN

Sujud syukurku pada-Mu Illahi Robbi yang senantiasa memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang mau berusaha. Petunjuk dan bimbingan-Mu selama hamba menuntut ilmu diperantauan berbuah karya sederhana ini yang kupersembahkan kepada :
	Agamaku yang telah mengenalkan aku kepada ALLAH SWT serta Rosul- Nya dan mengarahkan jalan dari gelap-gulita menuju terang benderang, terimakasih ALLAH atas ridhonya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, walaupun kadang keluar dari jalan yang Engkau tetapkan. (“Engkau yang mendengar do’aku dan mengabulkan jerih payahku”).
	Ayah dan Ibu tercinta, dengan do’a dan kasih sayang tulusnya selalu senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap langkah ananda, terima kasih atas semua pengorbanan yang tidak ternilai harganya
	Almamater Fakultas Teknik Mesin Universitas Negri Mataram (UNRAM)














KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, banyak sekali dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
	Bapak Pathurahman,ST.,MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram.
	Bapak Sinarep, ST, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram.
	Bapak Agus Dwi Catur,ST,.MT selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir ini dengan sangat perhatian, baik, sabar dan ramah.
	Bapak Sinarep,ST.,MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir ini dengan sangat perhatian, baik, sabar dan ramah.
	Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti kegiatan kuliah.
	Ibuku tercinta yang setiap malam selalu mendoakan, memberikan semangat dan dorongan, serta terima kasih atas semua nasehat, bimbingan, dan pengorbanan mu selama ini sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua do’a dan kasih sayang yang tulus ini akan selalu mengiringi langkahku”
	Saudaraku Tama Krisnahadi,SP yang memberikan motivasi, dan ketenangan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
	Teman-teman penulis yang telah memberikan bantuan, kebaikan, dan motivasi selama ini, Fauzan,Zulkarnaen,R.Wahyudin,Muliadin,Hamdan,Ari dan semua temantemanku angkatan 2003  yang tidak mungkin semuanya disebutkan disini.
	Seseorang yang selalu di hati Yusi Faizathul Octavia yang senantiasa sabar dan memberikan semangat serta doa.

Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmad-Nya terhadap ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dan semoga dijadikan-Nya sebagai amalan jariyah sebagai bekal untuk kehidupan masa depan. Amin.
Dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini banyak terdapat kekurangan yang perlu untuk penyempurnaan. Maka dari itu saran serta kritikan yang dapat membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penulisan ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Mataram, 03 Agustus 2010
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