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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 

  

Motto :  

“.... Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya  

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “ ( QS. 

Al-Baqarah : 282 )  

  

“.... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha  

Mengetahui apa yang kamu kerjakan “ ( QS. 

Al-Mujadilah : 11)  

  

“ Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan  

baik “  

( HR. Thabrani )  

  

“ Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “ ( HR. 

Tirmidzi )  

  

“ Bagi seorang engineer, semua permasalahan yang dihadapi harus bisa  

diselesaikan secara menyeluruh “ ( 

Rachman Setiawan, Ph.D )  

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

Persembahan 

Pertama,  

Tugas Akhir ini akan saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya cintai yang 

sudah membesarkan saya dan menjadi motivasi hidup saya dalam menyelesaikan studi 

saya  

Kedua,  

Kepada sahabat saya Ufi Najib yang juga berjuang bersama dalam mengerjakan tugas 

akhir ini dan teman-teman,senior dan adik tingkat tim  

robotik UNISSULA serta teman-teman teknik elektro yang menyemangati dan 

berjuang bersama suka maupun duka dalam bangku kuliah Ketiga,  

Untuk para Dosen pembimbing dan seluruh Dosen yang selalu memberikan saran-

saran dan pengarahan yang tepat didalam bidang keilmuan dan motivasi.  

  



 

 

 

KATA PENGANTAR  

  

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan 

hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir  periode 12 juli 

2018 sampai dengan 26 November 2018 ini dengan baik. 

Laporan ini ditujukan sebagai bukti tertulis bahwa penulis telah melaksanakan Tugas 

Akhir dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Program Studi S1 Teknik Elektro 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai syarat 

kelulusan Program S1. Laporan ini berisi tentang informasi – informasi baik yang bersifat 

umum tentang informasi khusus yang berkaitan dengan tugas penulis selama mengerjakan 

Tugas Akhir. Dengan demikian para pembaca diharapkan akan mendapat informasi yang 

cukup jelas dan memadai tentang “ANALISIS KESTABILAN FREKUENSI DAN 

TEGANGAN DAN MEKANISME PELEPASAN BEBAN PADA SALURAN TRANSMISI 

150 kV SEMARANG” berkaitan dengan kegiatan proses Saluran Interkoneksi saluran 

transmisi wilayah semarang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari 

berbagai pihak maka akan sulit bagi penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta ridhoNYA, sehingga 

laporan ini dapat selesai. 

2. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT ., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Teknologi 
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5. Bapak Dr. Ir. H. Muhamad Haddin, MT. Bapak Gunawan, ST., MT, selaku dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 

dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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tuugas akhir ini.  

7. Kedua orang tua yang saya cintai, yang senantiasa memberikan doa,semangat, 

dukungan, perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis 

dalam penyusunan tugas akhir ini.. 

8. Kepada sahabat saya Ufi Najib dan teman-teman senasib seperjuangan, yaitu Teknik 

Elektro angkatan 2014, senior dan adik tingkat baik di tim robotik dan Teknik Elektro 
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dukungan, semangat, dan doa. 

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari sempurna, oleh 
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demi sempurnanya laporan ini. 
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