
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

 Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah 
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Disadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, 

penyelesaian skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Pada kesempatan ini disampaikan 

rasa terima kasih yang tulus kepada : 

1. Bapak M. Azis Muslim, ST., MT., Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Brawijaya. Beliau juga telah memberikan bantuan dan dukungan dalam 
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Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

membangun sangat dibutuhkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan 

untuk pengembangan lebih lanjut. 
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