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KATA PENGANTAR 

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: “Rancang Bangun Antipodal Vivaldi Antenna Dengan Lensa Half-

Spherical” 

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 

doddy.cahyop@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 

 

 

 

 

    Jakarta, Januari 2019 

 

           Doddy Cahyo Putra 
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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. 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. 

2. Dr. Setiyo Budiyanto, S.T, M.T. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Elektro yang membantu dan mengarahkan penulis dalam selama proses 

Tugas Akhir. 

3. Ayah, Almarhumah Ibu 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. Penulis 

mendedikasikan seluruh hasil kuliah selama kurang lebih 4 tahun ini kepada 

mendiang Ibu penulis 

4. Gesa, Jimmy, Berka, Ikhsan, Fitri, Iwan, Ega, Fahrian, rekan-rekan 

mahasiswa/i Teknik Elektro Angkatam 26 dan semua teman yang telah 

banyak membantu dan mendukung saya. 

5. Rekan-rekan di NOC iForte, Pak Awan, Pak Dodi Anwar, Pak Dedik 

Rahmat dan seluruh tim Operation MBTS untuk semua dukungan dan 

bantuannya untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

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

langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
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