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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan judul Rancang Bangun Prototype Generator Linier 1 

Fasa Single Sided Halbach Array Tipe Datar. 

 Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun agar Laporan Tugas Akhir ini dapat lebih baik lagi. Penulis berharap 

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada 

para pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya. 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, diperoleh banyak bantuan dari berbagai 

pihak. Segala do’a, bantuan, bimbingan, dorongan dan pengorbanan yang telah 

diberikan. Dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa terima kasih 

kepada : 

1. Kedua orang tua, kakak dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan 

dorongan baik do’a, moril ataupun materil yang tiada batasnya. 

2. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Nurul Hiron, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Siliwangi serta sebagai Penguji I yang telah 

memberikan masukan-masukan sehingga dalam tugas akhir ini dapat selesai. 

4. Bapak Asep Andang S.T., M.T. Selaku pembimbing I serta selaku Dosen 

Wali yang telah memberikan banyak arahan dan pembelajaran selama penulis 

berkuliah. 
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5. Bapak Nundang Busaeri, Ir., M.T. Selaku pembimbing II dan Dosen yang 

juga telah memberikan pengarahan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 

6. Bapak Firmansyah M.S.N, M.Kom. selaku Penguji II dan Dosen yang juga 

telah memberikan banyak pembelajaran selama penulis berkuliah. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasinya kepada penulis. 

8. Angkatan seperjuanganku Teknik Elektro 2013, terimakasih atas 

kebersamaan, do’a, dukungan, bantuan, dan pengalaman berharga yang 

penulis dapatkan selama ini. 

9. Seluruh senior dan junior saya di Teknik Elektro yang telah memberikan 

segala bentuk bantuannya kepada penulis. 

10. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Teknik yang telah membantu 

dalam hal administrasi dan lainnya. 

11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk 

kebaikan yang telah diberikan. Aamiin. 

 

Tasikmalaya, 4 Maret 2019  
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