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PENGANTAR 
 

 Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang telah memberi rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Perancangan dan Pembuatan Induktor Flat 

Circular Spiral Teknologi Film Tebal” ini bisa selesai dengan waktu yang tepat. dan 

Salawat serta salam semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang 

selalu kita ikuti dimanapun kita berada. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan 

pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Teknik Jurusan Elektro 

Universitas Brawijaya Malang. 

 Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak 

memperoleh dorongan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga kepada : 

1. Ibuku, Bapakku, dan kakakku yang tiada hentinya mendoakan memberikan restu dan 

semangat  untuk selalu berjuang sampai detik ini. 

2. M. Julius St, Ir., MS. Selaku dosen pembimbing akademik, ketua KKDK Elektronika 

dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memotivasi, mendidik dan banyak 

membantu sampai terselesaikannya skripsi ini. 

3. Dr. Agung Darmawansyah,ST,MT. selaku dosen pembimbing skripsi  yang telah 

banyak menularkan ilmunya dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Rudy Yuwono, ST., MSc. dan M. Azis Muslim, ST.,MT.,Ph.D selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Teknik Elektro, dan seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Jurusan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan 

ilmu dan pelayanan yang baik. 

5. Bapak Robert dan Bapak Jojo di PPET LIPI Bandung terima kasih banyak atas ilmu, 

bantuan, dan kesediaannya untuk selalu menemani selama pembuatan induktor ini. 

6. Cak Rahmat, Cak Lukded, Cak Ical dan Cong Bahrul terima kasih atas bantuan, 

gagasan dan  waktunya untuk menemani selama pengukuran induktor ini. 

7. Teman seperjuangan 2006 G-Force tanpa terkecuali yang turut serta memberikan warna 

semasa kuliah di Teknik Elektro Unibraw  
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8. Teman satu gubuk Lembaga Pendidikan Insani (LPI) Malang 2008 – 2010 atas 

dukungan dan doanya 

9. Seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Elektro dan LSO Forsitek 2009 - 2010 terima 

kasih atas kenangan bersama dan waktu yang dluangkan semoga bisa bermanfaat dan 

menjadi nilai tambah ibadah dihadapan Allah Swt.  

 

 Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itulah 

segala kritik yang membangun dan saran yang mengarah kepada perbaikan akan  penyusun 

terima dengan senang hati. 

 Semoga Allah SWT selalu bersama dan menyertai  kita dalam menempuh hidup. 

 

      Wassalamualaikum Wr. Wb 
Malang,  26 November  2010 

 

 

  Penyusun 

 


