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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan 

walaupun sedikit”. (Nabi Muhammad S.A.W) 

“Stiranggana Cita. Artinya, seorang pemimpin harus berperan sebagai pelestari 

serta pengembang budaya, pencetus sinar pencerahan ilmu dan pembawa obor 

kebahagiaan umat manusia.” (Falsafah kepemimpinan Sultan Agung dalam Serat 

Sastra Gending) 

“People who never make mistakes are those who never try new things.”      

  (Albert Einstein) 

 

 “Selalu bertindak, belajar dan semang’art’ dalam setiap tahapan” 

“Menghargai proses dan menikmati setiap momentnya menjadikan pribadi gigih 

  dan bahagia”  

 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan  

Yang Maha Kuasa, karya ini dipersembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua Bapak I Ketut Gede Musala, S.Pd dan Ibu Ni Luh 

 Watiningsih, S.Pd. 

2. Istri tercinta Ni Wayan Sukartini, S.E dan anak-anak tersayang Mustika 

 Wulandari dan Pradnyana Yoga Anantasika. 

3.  Teman-teman dan sahabat yang telah menjadi keluarga di kota Semarang. 

4.  Kampus tercinta  Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

 Semarang. 

5. Dunia pendidikan Perguruan Tinggi Indonesia. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang 

selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis dan telah menuntun 

dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.  

 Penulisan tesis dengan judul “Prototipe Sistem Pendeteksi Kebocoran 

Gas LPG Berbasis Logika Fuzzy” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Magister S2 pada Progam Magister Teknik Elektro 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, dorongan, dan doa yang tulus dari berbagai pihak, dari awal 

perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Tanpa itu semua sangatlah sulit bagi 

penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Ibu Ir. Suryani Alifah, M.T., Ph.D. Selaku Pembimbing Utama yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan banyak saran, masukan serta 

kemudahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 

2. Bapak Arief Marwanto, S.T., M.Eng., Ph.D. Selaku Ka. Prodi Magister 

Teknik Elektro dan pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan banyak saran, masukan serta kemudahan kepada penulis 

dalam penyusunan tesis ini. 

3. Ibu Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si, Bapak Muhammad 

Qomaruddin, S.T., M.Sc, Ph.D dan Ibu Dr. Novi Marlyana, S.T., M.T 

selaku Dewan Penguji Tesis. 

4. Bapak Ibu dosen Progam Magister Teknik Elektro Universitas Islam 

Sultan Agung yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, terima kasih 

telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis, semoga ilmu 

yang Bapak Ibu berikan bermanfaat bagi semuanya. 

5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung, yang telah 

memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk studi ini. 
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6. Istri, anak beserta seluruh keluarga yang senantiasa sabar dan tanpa kenal 

lelah memberikan dorongan, motivasi dan semangat selama penulis 

menyelesaikan studi ini. 

7. Teman-teman Magister Teknik Elektro angkatan 2015 yang selalu menjadi 

dorongan, motivasi dan semangat selama penulis menyelesaikan tesis ini. 

8. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih atas semua yang kalian berikan, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan tesis ini.  

Semoga tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang mengkajinya, serta dapat 

dikembangkan dan disempurnakan agar lebih bermanfaat untuk kepentingan 

masyarakat. 

Akhir kata, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran guna 

penyempurnaan bidang ilmu yang penulis dalami. 

 

              Semarang,  09 April 2019 

 

 

         Penulis 
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