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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 

ridho dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

 Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi 
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laporan.  
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bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, 

serta memberikan petunjuk-petunjuk serta saran dalam penyusunan 

laporan ini. 

6. Seluruh staf pengajar Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah membimbing dan memberikan materi perkuliahan kepada 

penulis.  
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7. Rekan kuliah angkatan 2011 teknik elektro kelas mitra Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi dukungan 

semangat kepada penulis.  
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Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang Teknik Elektro. 
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