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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada : 

 

 

Orang tua yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang 

 

Dosen – dosen Jurusan Teknik Elektro yang tak pernah lelah membagikan 

ilmunya kepada orang – orang terutama anak didiknya  

 

Teman – teman Jurusan Teknik Elektro 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Jangan menyerah hingga dinyatakan kalah. Terus berjuang hingga titik 

akhir karena kita tak akan tahu seperti apa akhirnya hingga titik akhir itu datang. 

Tak ada yang tak mungkin, semuanya dapat berubah.” 
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KATA PENGANTAR 

 

BismillahWalhamdulillah 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan Nikmat Iman dan Islam sehingga masih berkesempatan untuk 

menuntut ilmu dalam keadaan sehat wal’afiat di kampus tercinta ini. Shalawat dan 

Salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah, semoga kelak kita mendapatkan 

syafaatnya…Amin Yaa Robbaalamin…. 

Penyusunan Tugas Akhir ini adalah merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Teknologi Industri di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang.Dalam penulisan tugas akhir ini, tentunya banyak pihak 

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan ucapan jazaakumullahkhoironkatsiron dan terima 

kasih yang tiada hingganya kepada : 

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., PhD 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. Ibu Ir. Ida Widihastuti, M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

4. Bapak Ir. Agus Adhi Nugroho, M.T. selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

5. Bapak Ir. H. Sukarno Budi Utomo, M.T. selaku dosen pembimbing II 

atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan tugas akhir ini. 

6. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Teknik Elektro, Universitas 

Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga 

penulis selesai menyusun tugas akhir ini. 
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7. Kedua orang tua yang saya cintai, yang senantiasa memberikan doa, 

semangat, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tiada hentinya 

kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

8. Teman – teman Jurusan Teknik Elektro yang selalu memberikan 

dukungan, semangat, dan doa. 

9. Semua pihak yang telah terlibat, membantu, dan mendoakan dalam 

penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan, 

baik dari segi materi maupun penyajiannya, sehingga kritik dan saran dari semua 

pihak sangat diharapkan.Akhirnya penulis sangat berharap semoga laporan ini 

dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca dan 

khususnya bagi penulis juga.Wallahua’lam 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Semarang, 27 Agustus 2019 

 

 

 

 

                                         Agus Santoso 


