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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat serta  kasih-Nya   sehingga   penulis   dapat   menyelesaikan  tugas  

akhir  ini dengan   judul   “RANCANG BANGUN POMPA PENGAIRAN 

LAHAN SAWAH OTOMATIS” 
 

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi   untuk  mencapai  gelar   Sarjana   pada  Fakultas  Teknik  Jurusan 

Teknik Elektro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 
 

Penyusunan  tugas  akhir  ini  tidak  akan  berhasil  tanpa  ada  bantuan 

dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah   membantu   dan   mendorong   terwujudnya   Tugas   Akhir ini.   Segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
 

1. Dr.  H.  Mulyanto  Nugroho,  MM.  CMAI.  Rektor  Universitas  17 

Agustus 1945 Surabaya. 

2. Dr.   Ir.   Sajiyo,   M.Kes.   Dekan   Fakultas   Teknik   Universitas   17 

Agustus 1945 Surabaya. 

3. Dipl.  Ing.  Holy  Lydia  Wiharto,  M.T.  Ketua  Program  Studi  Teknik 

Elektro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

4. Aris Heri Andriawan, ST , MT. Dosen Pembimbing yang dengan sabar 

dan bersedia  meluangkan  waktu,  pikiran  dan  tenaga  untuk  

memberikan pengarahan  dan  bimbingan  yang sangat  berarti  bagi  

penulis  selama penyusunan tugas akhir ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen dan staff jurusan Teknik Elektro UNTAG Surabaya 

atas  bekal  ilmu,  wawasan  serta  pengalaman  yang  diajarkan  selama 

ini. 

6. Orang tua dan keluarga yang tak henti-hentinya memberikan doa dan 

dukungan motivasi dan dorongan kepada kami. 

7. Rekan-rekan jurusan Teknik Elektro 2016 yang sama-sama berjuang 

untuk masa depan, terimakasih atas kerjasama dan bantuan kalian. 

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

 

Penulis menyadari  bahwa penulisan tugas  akhir  ini masih jauh  dari kata  

sempurna.  Oleh  karena  itu  dengan  segala  kerendahan  hati  penulis mohon maaf 

sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang membangun  sangat  
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penulis  harapkan  demi  kesempurnaan  tugas  akhir  ini. Semoga tugas askhir ini 

dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

 

 

 

 

Surabaya, 8 Juli 2019 

 

 

 

                                                                                                       Penulis 

 
 


