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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

ALLAH SWT 

Yang telah memberikan jawaban dan arahan berupa pandangan pembuatan buku 

Tugas Akhir ini dari mulai perencanaan judul, penyusunan kelengkapan data 

penelitian dan susunan tiap bab yang ada pada buku Tugas Akhir berjudul Analisa 

Konsumsi Energi Litrik Pada Gedung A PT ARISA MANDIRI PRATAMA ini. 

Dengan rahmat allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi allah 

pencipta alam. Sopan dan santun juga membawa kita kepada proses hidup yang lebih 

baik dan bermakna untuk kemudian hari. 

 

ORANG TUA 

( Bapak Sarjono dan Ibu Purwanti ) 

Yang setiap saat selalu mengarahkan dan mendididik anaknya untuk segan dalam 

dunia pendidikan dan keagamaan supaya tercapai cita – cita yang akan dijalani di 

dunia dan terjaga keselamatan di akhirat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HALAMAN MOTO 

 

Dengan tawakal dan ikhtiar yang menuntun tiap waktu guna penyusunan buku ini, 

serta mengingat bahwa seorang manusia harus memacu potensi yang ada pada dirinya 

supaya berguna bagi lingkungan yang akan ditempuhnya kedepan. 

 

“ Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “ 

( Q.s. Al – Mujadalah : 11 ) 

 

“ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan 

dia, yang menegakkan keadilan, para malaiakat dan orang – orang yang berilmu ( 

juga menyatakan yang demikian itu ). Tidak ada tuhan ( yang berhak disembah ) 

melainkan dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “ 

( Q.s. Al – Imraan : 18 ) 

 

“ Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita “ 

( Q.s. At – Taubah : 40 ) 

 

“ Dan berikanlah berita gembira kepada orang – orang yang sabar, ( yaitu ) orang – 

orang yang ketika ditimpa musibah mereka megucapkan : sungguh kita semua ini 

milik Allah, dan sungguh kepadanya lah kita kembali “ 

( Q.s. Al – Baqarah : 155 – 156 ) 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya kepada penulis, sehingga telah terselesainya Tugas Akhir ini dengan 

judul “ ANALISA KONSUMSI ENERGI LISTRIK GEDUNG A PADA PT ARISA 

MANDIRI PRATAMA KARANGAWEN – DEMAK “. 

Dosen teknik elektro Dosen Ir. Agus Adhi Nugroho, M.T, dan Dosen 

Muhammad Khosyi’in S.T, M.T, Selaku Dosen Pembimbing teknik elektro yang setia 

dalam mendidik dan memberi dorongan kepada mahasiswanya untuk 

mempergunakan waktu sebaik mungkin dalam kelengkapan pembuatan buku Tugas 

Akhir ini dan didikan untuk semangat dalam menjalani hidup dilingkungan kita 

berada. 

Dan untuk segenap karyawan dan karyawati baik untuk penunjang akademik 

dan seluruh staff yang menjalin Kerjasama untuk generasi yang lebih baik saya 

ucapkan terima kasih untuk bimbingannya. 

 Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana S1 pada Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Sultan Agung  

Semarang . Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan serta 

arahan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada: 

1. DR. Hj. Sri Arttini D.P, M.Si, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. M. Khosyi’in, S.T, M.T, selaku Ketua Prodi Teknik Elektro Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat meneyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 



 
 

3. Ir. Agus Adhi Nugroho, M.T, selaku Pembimbing I yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

4. Segenap Dosen pengajar Jurusan Teknik Elektro, atas ilmu yang telah 

diberikan kepada penulis. 

5. Hartono S.T, selaku manager maintenance PT ARISA MANDIRI PRATAMA 

Karangawen – Demak yang telah membantu dan memberikan ilmunya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh Kru Maintenance PT ARISA MANDIRI PRATAMA Karangawen – 

Demak yang telah memberikan informasi dan penunjukan data yang 

dibutuhkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

7. Karyawan dan Karyawati Gedung A PT ARISA MANDIRI PRATAMA 

Karangawen – Demak yang telah mengijinkan dilakukan nya survei data 

historis dan pengukuran aktual di Gedung A PT ARISA MANDIRI 

PRATAMA Karangawen – Demak. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan, oleh karana itu saran dan kritik yang membangun penulis 

harapkan. Semoga Tugas Akhir yang telah penulis susun bermanfaat bagi 

pembaca. 
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