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KATA PENGANTAR 
 

 
 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, taufik dan hidayah serta ridho-Nya.Tidak lupa kami berikan Shalawat dan 

Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman 

kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan Tugas Akhir dengan 

judul: ” Analisa Pengaruh Filter Warna dan Penghalang Terhadap Propagasi 

Gelombang Cahaya”. 

 
Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 

banyak sekali pihak-pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya. Untuk itu 

pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

 
1.   Orang tua dan  keluarga  penulis  yang telah  memberikan semangat  dan 

bantuan material serta moral sehingga membuat penulis selalu termotivasi, 

kuat serta mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

2.   Prof  Dr-Ing  Mudrik  Alaydrus  sebagai  dosen  pembimbing  yang  telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

pengarahan, diskusi dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

3.   Rekan-rekan mahasiswa/i Teknik Elektro angkatan 22 yang telah banyak 

membantu dan mendukung saya. Serta rekan saya Widie Sella Fahmi yang
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telah memberikan motivasi dan masukan-masukan tentang penulisan dan 

penyusunan Tugas Akhir saya. 

4.   Rekan-rekan  di  divisi  Network  Planning  di  IndosatM2  dan  di  divisi 

Planning WiFi di IBS untuk untuk semua dukungan dan bantuannya untuk 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

5.   Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu segala kritik dan saran  yang bersifat membangun  sangat diharapkan demi 

kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang dapat mengirimkan email ke 

try.wafiq@gmail.com. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya 

kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian laporan 

Tugas  Akhir  ini.  Akhirnya,  semoga  laporan    ini  bisa  bermanfaat  bagi  para 

pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penulis pada khususnya 

 
Wassalamualaikum Wr.Wb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakarta, 19 Januari 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Penulis 
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