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SANWACANA 

 

Bismillahirahmanirrahim… 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-

Nya telah memberikan kekuatan dan kemampuan berpikir kepada penulis dalam 

penyelesaian penulisan tugas akhir ini, sehingga laporan ini dapat selesai tepat 

pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada 

Rasulullah SAW, karena dengan perantaranya kita semua dapat merasakan 

nikmatnya kehidupan. 

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Prototipe Sistem Otomasi Penaikan Tegangan 

Secara Bertingkat Untuk Mencapai Nilai Tegangan Tembus Pada Isolasi Listrik”, 

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

Selama menjalani pengerjaan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan 

pemikiran serta dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A. selaku Dekan Fakultas Teknik. 

2. Bapak Agus Trisanto, Ph. D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro. 
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3. Ibu Herlinawati, S.T.,M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro sekaligus 

sebagai Pembimbing Akademik, yang telah memberikan masukan, saran yang 

bersifat membangun dalam studi penulis. 

4. Bapak M. Komarudin, S.T.,M.T. sebagai Pembimbing Utama, yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberi arahan, bimbingan, saran serta kritikan 

yang bersifat membangun dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Ir. Noer Soedjarwanto, M.T. selaku Pembimbing Kedua, yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberi arahan, bimbingan, saran, serta kritikan 

yang bersifat membangun dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Dr.Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M,Sc. Selaku penguji skripsi penulis 

yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun dalam 

Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, atas pengajaran 

dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi 

mahasiswa Teknik Elekto Universitas Lampung. 

8. Mbak Ning, Mas Daryono dan seluruh jajarannya atas semua bantuannya 

dalam menyelesaikan urusan administrasi di Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung. 

9. Kedua orang tua penulis, Liryanto dan Faridah, yang sangat penulis cintai dan 

sayangi yang telah memberikan do’a, dorongan moril, cinta, kasih sayang dan 

semangat serta pengorbanannya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

10. Kakak-kakak penulis, Tia Ferdiana, dan Ahmad Fauzi serta seluruh keluarga 

besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala pemberian 
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semangatnya, do’a, kasih dan sayangnya kepada penulis agar dapat 

menyelesaikan kuliah dan Tugas Akhir ini. 

11. Teman-teman penulis bayu, koko, syuhada hendri stiawan, cipo, haki (Asisten 

Laboratorium Kendali) dan matul serta ferdi yang telah menemani ketika 

penulis mengerjakan Tugas Akhir ini. 

12. Teman-teman Asistem Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik Adi, dan tuntas 

selama 1 tahun berjuang menjaga Laboratorium dan Praktikum Sistem Tenaga 

Elektrik. 

13. Teman-teman Elektro 2008 atas kebersamaan kalian semua, dari penulis 

berada di bangku kuliah sampai penyelesaian Tugas Akhir ini, bagi penulis 

kalian sahabat Elektro yang luas biasa. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah membantu serta 

mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan terselesaikannya tugas 

akhir ini. 

15. Almamater tercinta, atas kisah hidup yang penulis dapatkan semasa kuliah. 

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam 

penulisan tugas akhir ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

tugas akhir ini. 

Bandar Lampung, 7 Juli 2014 

Penulis, 

 

Firman Zamizi 
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