
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

Mudah-mudahan Tuhan selalu melimpahkan Kasih dan KaruniaNya kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan semoga kita dapat 

mengikuti serta menteladani pola kehidupan seperti yang diajarkanNya sampai 

akhir zaman kelak. 

 

Skripsi dengan judul “Rancang Bangun Inkubator Telur Unggas Otomatis 

Dengan Dua Sumber Suplai Beban PLN Dan Sel Surya Berbasis 

Mikrokontroler” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Teknik pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun 

bila terdapat kekurangan dalam tugas akhir ini. 

 

Selama perkuliahan dan penelitian, penuli sbanyak mendapatkan pengalaman 

yang sangat berharga. Penulis juga telah mendapat bantuan baik moril, materil, 

bimbingan, petunjuk serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung 

mauapun tidak langsung. 

 Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Bapak Prof. Dr. Suharno,M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung; 



 

2. Bapak AgusTrisanto, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung; 

3. Ibu Herlinawati, S.T, M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung; 

4. Bapak Ir. Emir Nasrullah, M.Eng. selaku Pembimbing Akademik; 

5. Ibu Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T. selaku Pembimbing Utama atas 

kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu yang 

bermanfaat, dukungan moral, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tugas 

akhir ini; 

6. Bapak Muhamad Kmarudin, S.T., M.T.  selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik yang sangat 

membangun dalam proses penyelesaian tugas akhir ini; 

7. Bapak Syaiful Alam, S.T., M.T. selaku Penguji Utama tugas akhir. Terima 

kasih atas cerita, pengalaman yang bermanfaat, serta saran dan kritik yang 

membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;  

8. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung atas pengajaran 

dan bimbingannya yang diberikan selama ini kepada penulis; 

9. Mbak Ning dan Mas Daryono atas semua bantuannya menyelesaikan urusan 

administrasi di Teknik Elektro Universitas Lampung selama ini; 

10. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mamak tercinta yang tidak pernah 

berhenti memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada akhir. 

11. Kakak-kakak penulis, yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril-

materil kepada penulis. Keponakan yang penulis sayangi, dengan kecerian 

kelucuan mereka menjadi bekal semangat yang luar biasa, serta seluruh 



 

keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala 

kasih sayang, perhatian, dan dukungan selama penulis menyelesaikan kuliah; 

12. Elisabeth Oktavya, terima kasih atas doa serta dukungan yang selalu diberikan 

kepada penulis  selama menjalani perkuliahan hingga lulus; 

13. Teman - teman 2008 yang sudah terlebih dahulu mendapatkan gelar sarjana, 

Sigit, Bambang, Rizky, Indra, Komet, Giri, Rudi, Yudhy, Rahmad, Firman, dll 

terimakasih atas semangat yang kalian tularkan. 

14. Teman - teman 2008 yang sedang berjuang mendapatkan gelar sarjana,, Nora, 

Yudhy, Eko, Ujang,Aris, Perdana, Herdiawan, Felix, Yogie, Nora, Taufik, 

Kholil, Aferdi, Abi, Arif, Topik, Rahmatullah, Mip, Syuhada, Cahyadi, Pujo, 

Reza, Habibie, dll terimakasih atas semua bantuan, kesabaran, dan cerita yang 

ada. 

15. Seluruh penghuni LaboratoriumTerpadu Teknik Elektro Universitas Lampung 

Teguh, Haki, Supri, Cahyonyo, Dirya, Ucup, Pras, Hendi, Grienda, Penceng, 

Taufik, Unggul, Wahidi, Restu, dll atas kebersamaan dalam mewarnai 

kehidupan siang malam berjuang menggapai impian. 

16. Keluarga besar Teknik Elekto yang luar biasa; 

17. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dari awal kuliah 

hingga terselesaikannya tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu; 

 

Semoga kebersamaan ini membawa kebaikan, keberkahan, kemurahan hati, serta 

bantuan dan do’a yang telah diberikan seluruh pihak akan mendapatkan 

balasanyang setimpal dari Tuhan YME dan semoga kita menjadi manusia yang 

berguna dan berkembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari 



 

kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan serta saran dan 

kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang 

akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

Bandar Lampung, 8 Desember 2014 

Penulis, 

 

Kornelius Pranoto Adi 


