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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk 

menyelesaikan program Strata-1 di Program Studi Fisika, Jurusan Sains, Institut 

Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini dapat 

diselesaikan tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan 

terimakasih serta penghormatan setingginya kepada: 

1. Orang tua penulis atas kasih sayang, dukungan dan doanya sehingga penulis  
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4. Seluruh dosen Fisika ITERA yang telah banyak memberikan bantuan selama  
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6. Mas Dio, bang Riko, mba Vera, dan mas Ma’sum selaku laboran Fisika Institut 
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Penulis menyadari bahwa dalam serangkaian penulisan laporan ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang 

hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan laporan 

ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua.  

        

Lampung Selatan, 09 September 2020  

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


