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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 

”Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehinga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(QS. Ar Ra’d:11)” 

 

“Berdoa tanpa berusaha seperti pengemis, berusaha tanpa do’a bagaikan komunis” 

 

“Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan kemungkaran Allah 

tergantung kepada kemurkaan orang tua” 

(HR.Tirmidzi) 

 

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, 

“Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada 

keluarga). “Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi 

yang enggan bersedekah (memberi nafkah).” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

“Pemenang bukan ditentukan dari siapa yang memulai start terlebih dahulu, tetapi 

ditentukan oleh siapa yang mencapai garis finish terlebih dahulu ” 
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Persembahan 

 

“Tugas Akhir ini akan penulis persembahkan kepada  kedua orang tua tercinta 

yaitu Bapak Antok Kuswanto dan Ibu Siti Fachiroh yang telah membesarkan, 

mencintai, memberi saran, nasihat, serta selalu mempercayai baik dalam kondisi 

suka muapun duka “ 
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KATA PENGANTAR 

 

 السالمعليكم ورحمة هللا وبركاته

 بسم هللا رحمن الرحيم

Peji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-

Nya serta hidayah-Nya penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Sholawat dan Salam selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak mendapatkan syafa’atnya yang 

sangat di nanti-nantikan di Yaumul Kiamat.  Amin ya Robal’alamin. 

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Teknik Elektro Fakultas 

Teknologi Industri di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam 

Penulisan tugas akhir ini, tentunya banyak sekali pihak yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan baik moril maupun materil sampai terselesaikannya tugas 

akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan jazaakumullah 

khoiron katsiron dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada : 

1. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. HJ. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Muhammad Khosyi’in, ST., MT. Selaku Ketua Jurusan Teknik 

Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

4. Bapak Dr. Ir. H. Muhammad Haddin selaku dosen wali Teknik Elektro 

angkatan 2013 yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

proses belajar di Prodi Teknik elektro, Fakultas Teknologi Industri, 

Universitas Islam Sultan Agung. 

5. Bapak Dedi Nugroho, ST., MT. Dan Bapak Agus Suprajitno, ST., MT.. 

Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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6. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Teknik Elektro, Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga 

penulis selesai menyusun tugas akhir ini. 

7. Tri Novita Sari Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

telah memberikan ijin dalam pengambilan data dalam tugas akhir yang 

berjudul “Audit Energi Untuk Efisiensi Listrik di Blok A Gedung 

Keuangan Negara Yogyakarta” yang diperlukan penulis dalam 

mengerjakan tugas akhir ini.  

8. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Antok Kuswanto dan 

Ibu Siti Fachiroh yang senantiasa selalu memberikan do’a, semangat, 

dukungan, perhatian, kesabaran dan kasih sayang yang tiada hentinya 

kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

9. Saudara-saudara penulis dan orang terkasih, Aisah Nurul Hidayati yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat serta kepercayaan kepada 

penulis sampai terselesaikan tugas akhir ini 

10. Teman-teman Sejarah Peradaban Islam, khususnya Dodi Mashadi Nor 

Ahmad Khalista yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat saat 

penulis mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. 

11. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu, mendukung, dan 

mendoakan dalam penyusunan Tugas Akhir, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu.  

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir masih banyak 

kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Penulis meminta maaf 

dan membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sehingga 

ke depan laporan ini dapat menjadi lebih baik. Akhirnya penulis sangat berharap 

semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para 

pembaca dan khususnya bagi penulis juga.Wallahua’lam 

ورجمة هللا وبركتهوالسال معليكم   

Semarang, 02 April 2018 

 

Faqih Umir Al Barra 


