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Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya 

karena pertolongan-Nya semata penulis mampu melewati segala kendala yang ada 

selama penyusunan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW , beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau 

sampai hari akhir. 

Skripsi berjudul “Alat Pengukur Sudut Kemiringan Bidang” ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.  

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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Semoga Allah SWT membalas kasih sayang dan kebaikan kalian selama ini 

dengan kebaikan yang jauh lebih banyak.  

5. Mas Gigih, dan keluarga di Banyuwangi atas semangat dan dukungannya. 

6. Mas Obi atas waktu, tenaga dan semangatnya selama pembuatan skripsi ini. 

7. Mas Mono, Mawan, Hiksa, Dayat, Mas Ilham, Sony,atas solusi dan ilmunya.  

8. Ambar, Alim, Erli, Dian, Yayah, Faiq, Malik, Yayan, Farid, dan Amin yang 

telah banyak membantu tenaga, pikiran dan motivasi selama penyusunan 
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 i



10. Semua Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu sampai terselesaikannya skripsi ini.  

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang kami susun masih banyak kekurangan 

serta masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan materi dan 
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harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan bagi seluruh pembaca. 
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