
SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur bagi Allah SWT atas nikmat kesehatan, telah

diharapkan. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sang

kekasih Allah karena dengan suri tauladan dari beliaulah In Ayaa Allah bisa menjadi kesempatan

yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang

pedoman umat manusia hingga yaumil akhir nanti.

Skripsi ini berjudul “analisis pengaruh medium perambatan terhadap intensitas cahaya

Lacuba (Lampu Celup Bawah Air)” yang disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat

untuk mencapai gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas

Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari iringan do’a, motivasi, bimbingan,

semangat, pemikiran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini,

penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Ir. Sri Ratna S, M.T., selaku

dosen pembimbing utama, Bapak Ageng Sadnowo, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing

pembantu, Bapak Muhamad Komarudin S.T., M.T., selaku dosen penguji atas arahan dan

bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi terselesaikannya skripsi ini, hanya doa yang dapat

penulis berikan kepada beliau bertiga. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis akan



menjadi amal ibadah dan Allah SWT menganugerahkan limpahan rahmat, hidayah, serta

kesehatan lahir bathin.

Pada kesempatan ini suatu kebanggaan penulis untuk memberikan ucapan terimakasih

kepada :

1. Ibu dan bapakku tercinta, semangat hidupku, terimaksih atas kasih sayang, nasihat,

doa, motivasi, dan perhatian yang bergitu besar dan telah menjadikanku anak yang

bersemangat.

2. Mbak Sulasih, Mbak Rusmiatun, Mas Gunadi, Mas Suratman, Mas Slamet, Mas

Warsono, Mas Suripto, Mbak Ti, Sumiati, dan Suprihatin yang telah memberikan

do’a, motivasi, kepercayaan diri, dan semangat dalam menyelesaikan sekripsi.

3. Bapak Agus Trisanto, Ph.D., selaku kepala Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik

Universitas Lampung.

4. Bapak Abdul Haris, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Dr. Ir. Sri Ratna S, M.T., selaku Kepala Laboratorium Elektronika Jurusan

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung.

6. Para dosen Ibu Yetti, Ibu Nining, Ibu Diah, Ibu Despa, Ibu Endah, Ibu Herlina, Pak

Emir, Pak Charles, Pak Helmi, Pak Hendry, Pak Sumadi, Pak Arum, Pak Lukman,

Pak Gigih, Pak Heri, dan para teknisi laboratorium yang telah memberikan ilmu

selama duduk di bangku kuliah dan Mbak Ning beserta jajaran staf administrasi yang

telah membantu dalam mengurus segala sesuatunya hingga tuntas.

7. Teman seperjuanganku, Wan Novri Saputra, Ujang, Nora, Firman, Rahmat Hidayat,

Agung Tri Hilmi, dan teman-teman Lab. Elektronika terimakasih atas perhatian,



motivasi, kritik, saran, dan semangat selama kuliah dan menyelesaikan skripsi, serta

Ridho Audli yang selalu siap sedia membantu dalam menyelesaikan skripsi.

8. Untuk Saudaraku satu kontrakan Lek Ady, Ka mumu, Mubarok, Lek Umam, Mas

Larto yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan memotivasi untuk segera

menyelesaikan sekripsi, saya sangat bangga punya saudara seperti kalian.

9. Teman-teman angkatan 2008, terimakasih telah mengisi hari-hari selama kuliah, yang

selalu ada saat susah maupun senang.

10. Sahabat dan saudaraku di Birohmah Unila yang selalu bersama dan saling

memotivasi khususnya Budi, Udin, Kholil, Agus yang selalu membantu dalam proses

menyelesaikan sekripsi.

11. Sahabat dan saudaraku di Fossi FT yang selalu memberi doa dan selalu membersamai

selama ini, khususnya Fauzil, Dwi Guntoro, Khafizh, Gamal.

12. Untuk Mas Mon yang telah memberikan waktunya untuk mengambil sample air laut

dan semua pihak yang telah membantu, namun belum penulis cantumkan satu

persatu.

Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa

kesempurnaan hanya milik Allah Sang Pemilik Segalanya. Oleh karenanya, Penulis senantiasa

mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pihak untuk kemajuan bersama.
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