
x 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

  Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

banyak nikmat yang salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan kepada 

penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun 
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kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dengan bantuan moril maupun 

materil, membagikan ilmu, dorongan dan kemudahan kepada penulis selama proses 

penulisan laporan kerja praktik ini. Dimana penghargaan dan ucapan terima kasih 

tersebut khususnya penulis tujukan kepada :  
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kepada penulis.  
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telah memberikan banyak bimbingan serta berbagai koreksi membangun.  

3. I Komang Sulastra sebagai kawan seperjuangan Tugas Akhir. 
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sahabat yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. 

5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Elektro angkatan 
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6. Serta Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

menyelesaikan Tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan. Terakhir, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi 

orang banyak. Aaamiin ya Rabb.  
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