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SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur selalu terucap dalam setiap nafas penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, karena rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Serta tidak lupa berkat pemberi 

cahaya dan teladan hidup terbaik, salawat serta salam penulis sampaikan untuk 

Baginda Rasul Muhammad SAW. 

 

Skripsi berjudul “Alat Pengukur Kapasitansi Berbasis Phase-Sensitive 

Demodulation (PSD) untuk Sensor ECVT” telah berhasil diselesaikan.  Dan 

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada jurusan 

Teknik Elektro di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis dengan bangga untuk mengucapkan terima kasih 

dan memberikan penghargaan kepada: 

1. Bapak Agus Trisanto, Ph.D.  sebagi Ketua Jurusan Teknik Elektro. 

2. Ibu Herlinawati, S.T., M.T. sebagai Sekertaris Jurusan Teknik Elektro. 

3. Bapak M. Komarudin, M.T. sebagai Dosen Pembimbing Utama. 

4. Bapak Ageng Sadnowo R. M.T sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. 

5. Ibu Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T. sebagai Dosen Penguji. 

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. 
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7. Bapak Dr. Warsito P. Taruno, sebagai Direktur C-Tech Labs Edwar 

Technologi, Bapak Imamul Muttakin sebagai Pembimbing KP serta jajaran 

karyawan yang telah berbagi ilmu pengetahuan saat kerja praktik. 

8. Bapak, Ibu, Teh Yanti, Teh Reni, Yai, dan Widia, sebagai orang terdekat yang 

sangat penulis sayangi. Yang selalu ada untuk penulis dan mengisi hati penulis. 

9. Seluruh teman seperjuangan Teknik Elektro Universitas Lampung angkatan 

2011, yang selalu mendukung dan berbagi keceriaan. 

10. Keluarga besar Laboratorium Elektronika yang selalu mendukung penulis, 

membantu terselesainya skripsi, dan selalu berbagi kebahagiaan. 

11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HIMATRO), sebagai 

kawan seperjuangan, kakak, dan adik, yang selalu ada dan membantu penulis. 

12. Teman seperjuangan Aktifis Dakwah Kampus angkatan 2011, sebagai sahabat 

dalam ketaatan dan keimanan yang semoga berkumpul kembali di surga. 

13. Keluarga besar Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Teknik (FOSSI 

FT) yang selalu berjuang bersama dalam taqwa, ukhuwah dan ketaatan. 

14. Keluarga besar Bidik Misi, dan DPM FT. 

15. Teman-teman dekat yang selalu berbagi cerita, yang namanya tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak 

mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian laporan ini. 

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kalian semua, dan memberi 

keberkahan atas terselesainya laporan ini. Amin. 

Dalam Laporan ini akan menjelaskan rangkaian Pengukur Kapasitansi Berbasis 

Phase-sensitive demodulation (PSD), dan melakukan analisis terhadap rangkaian 
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tersebut seperti daerah kerja, kelinieran, resolusi dan MAE dan kondisi termal dari 

rangkaian dengan simulasi menggunakan PSpice. Dan mencoba mengaplikasikan 

pada eksperimen. 

 

Hasil analisis simulasi dan eksperimen, digunakan untuk mendapatkan gambaran 

serta perbandingan bagaimana penggunaan rangkaian tersebut bila digunakan 

sebagai rangkaian pada sistem akuisisi data Electrical capacitance volume 

tomography (ECVT). Terakhir akan dilakukan uji coba alat dengan sensor ECVT. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan.  Karena hal 

tersebut penulis sangat terbuka untuk masukan dan kritik serta sarana. Tapi dari 

kekurangan tersebut semoga karya tulis ini bermanfaat, karena ini merupakan usaha 

keras dan maksimal yang penulis persembahkan. 
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