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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada sumber dari segala ilmu 

pengetahuan dan sumber segala kebenaran, Allah SWT. Hanya atas izin-Nya 

jualah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul ”Pembuatan Alat 

Bantu Ukur Untuk Menentukan Persamaan Empiris Medan Listrik Dan Medan 

Magnet Dengan Metode Regresi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Teknik di Universitas Lampung. 
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hasil, dan ujian komprehensif; 
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saya, yang telah memberikan dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik; 
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7. Seluruh dosen Teknik Elektro Unila yang telah memberikan banyak ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis; 

8. Seluruh staf administrasi Jurusan Teknik Elektro dan staf administrasi 

Fakultas Teknik Universitas Lampung; 

9. Teman-teman mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2005 dan angkatan lainnya, 

rekan-rekan konsentrasi Teknik Energi Elektrik, terima kasih atas 

kebersamaan, semangat, cerita-cerita manis dan masa-masa sulit yang pernah 

kita lewati bersama, dan seluruh rekan-rekan yang telah bersedia hadir pada 

seminar Tugas Akhir; 

10. Teman sejawat saya, Edy Kurniawan dan Ahmad Muhajir yang selalu 

memberi nasihat dan dorongan untuk  tetap maju; 

11. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

kita semua. 
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