
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan 

taufiq dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini dan semoga selaku umat muslim kita dapat mengikuti serta menteladani pola 

kehidupan Nabi dan para sahabatnya sampai akhir zaman kelak. 

 

Skripsi dengan judul “Pengendalian Kecepatan Motor DC Menggunakan 

Perintah Suara Berbasis Mikrokontroler Arduino” 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, penulis banyak mendapatkan pengalaman 

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

bimbingan, petunjuk serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

 

1. Bapak Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung; 
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2. Bapak Agus Trisanto, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung; 

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

Universitas Lampung; 

4. Ibu Nining Purwasih, S.T., M.T. selaku Pembimbing Akademik; 

5. Bapak Ir. Noer Soedjarwanto, 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 Osea Zebua, 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 Ir. Abdul Haris, 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 terima kasih atas semua bantuannya 

menyelesaikan urusan administrasi di Teknik Elektro Universitas Lampung 

selama ini; 

10. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti 

memberikan doa’, dukungan, dan kasih sayang tiada akhir. Berkat kalian aku 

dapat menyelesaikan kuliahku, sehingga nantinya dapat membahagiakan 

kalian. 
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11. Ketiga adik tersayang, Robi Birdayanto, Muhammad Akbar, dan Muhammad 

Rizki terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan, semoga kelak kita 

menjadi orang yang sukses dan mulia, Amin.  

12. Teman – teman Elektro 2010 : maulana, nanang, anwar, aji, agung, afrizal, 

ipin, bagus, mahendra, haki, ayu, muth, dian, novia, kiki, devi, dll terima kasih 

atas semua bantuan dan cerita yang telah diberikan ke penulis, cepat menyusul 

ya. 

13. Teman – teman laboratorium Konversi Energi Elektrik atas kebersamaan 

dalam mewarnai kehidupan penulis berjuang menggapai impian. 

14. Sahabat gbnh, Helena, Ulin, Derry, Kismon terima kasih atas dukungan dan 

kebersamaan kalian serta menemani penulis dalam berbagai situasi dan 

kondisi. 

15. Bunga Mayang Sari, terima kasih telah memberikan dukungan dan selalu setia 

dalam menemani penulis serta telah memberikan semangat, dorongan dan 

perhatian hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

16. 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 balasan 

yang setimpal dari Allah SWT 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 
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akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

Bandar Lampung, 16 Februari 2015 

Penulis, 

 

 

Radi Birdayansyah 


