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Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul “Analisa 

Penjadwalan Unit Pembangkit Dengan Metode Micro-Genetic Algorithm (µ-GA) 

Terhadap Masalah Economic Dispatch (Studi Kasus di PLTG Tambak Lorok 

Semarang)” dalam bentuk laporan penuh, dan menyetujui menjadi hak milik 
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MOTTO 

 

 

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang orang yang sabar, yaitu yang 

ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah 

dan sungguh kepada Nya lah kita kembali.” (QS AL-Baqarah : 155-156) 

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 

(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” (HR. Muslim) 

 

"Malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan." (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Tidak ada pelaut yang handal yang lahir dari ombak yang tenang, hidup perlu 

mencari tantangan agar bisa menjadi seorang yang sukses dan bijaksana. 
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