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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Dengan Mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan 

rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam buat junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang sosok pemimpin dan tauladan bagi seluruh 

umat di dunia yang patut dicontoh dan diteladani. Atas ridho Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Desain Pengendali Hybrid Fuzzy-SSMC 

untuk Pengendalian Level pada Coupled Tank”. 

Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan kelulusan program Studi Strata I pada Jurusan Teknik Elektro                  

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam 

menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu 

juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak 

kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

pihak yang membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Diantara lain : 

1. Ayah, Ibu dan Bang Bobby selaku keluarga penulis yang telah mendukung agar 

penulis dapat menjalankan kuliah ini dengan semangat, serta doa yang selalu 

diberikan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Hartono., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

SUSKA Riau beserta kepada seluruh Pembantu Dekan, Staf dan Jajarannya. 

4. Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku ketua jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau yang telah membuat proses 

administrasi menjadi lebih efektif sehingga penulis lebih mudah dalam 

melengkapi berkas-berkas untuk Tugas Akhir dan pengalaman-pengalaman luar 

biasa beliau yang penulis rasakan. 

5. Ibu Dian Mursyitah, ST., MT. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu serta pemikirannya dengan ikhlas dalam memberikan 
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penjelasan dan masukan yang sangat berguna sehingga penulis menjadi lebih 

mengerti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Aulia Ullah, ST., M.Eng. dan Bapak Ahmad Faizal, ST., MT. selaku 

Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan ide dalam menyusun 

laporan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak Dr. Harris Simaremare, ST.,MT selaku dosen Penasehat Akademik yang 

mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 

1 (S1) di jurusan Teknik Elektro konsentrasi Elektronika Instrumentasi Fakultas 

Sains dan Teknologi. 

8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Elektro yang telah memberikan 

bimbingan dan curahan ilmu kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

9. Vigi Dwi Sinta, Irma Hilda Yanti, Wiwit Yuni Syafitri, Jia Dofela, Fenny 

Syarisdha dan seluruh teman-teman Elektro C ’14 serta Elektronika 

Instrumentasi, terimakasih atas do’a, semangat, dorongan dan bantuannya 

sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Erwin Syah, Ilham Ahmad sebagai kakak pembimbing yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Teman-teman Teknik Elektro angkatan 2014, kakak-kakak tingkat serta adik-

adik tingkat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

dukungan, kerjasama dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini. 

Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil mendapat balasan 

pahala dari Allah SWT, dan sebuah harapan dari penulis semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semua pada umumnya. 

Semua kekurangan hanya datang dari penulis dan kesempurnaan hanya milik Allah 

SWT, hal ini yang membuat penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan 

pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang 

bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Pekanbaru, 20 Desember 2017 
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