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 Kedua Kakak penulis yang sudah kembali pada-Nya Alm. Hugeng Iman

Santoso, S.Psi dan Alm. Kartika wijayanto Santoso yang telah menginpsirasi

penulis untuk hidup lebih baik lagi.

 Istri dan anak penulis tercinta karena senyum dan doa, penulis bisa bertahan

sampai dengan saat ini.

 Bapak Dedi Nugroho, S.T, MT dan Ir Budi Sukoco, MT selaku dosen
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Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka tugas akhir ini

dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada

baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tugas akhir yang berjudul " Desain Operasi Kepulauan Pada Pltgu Tambak

Lorok " ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1
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3. Bapak Dedi Nugroho, S.T, MT selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Bapak Ir Budi Sukoco, MT selaku dosen pembimbing yang telah banyak

membantu semasa perkuliahan.

5. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Teknik Elektro, Universitas Islam

Sultan Agung, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai

menyusun tugas akhir ini.

6. Bapak Mudas Nafian selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Beban Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengijinkan

penulis untuk mengambil data yang akan dijadikan bahan tugas akhir.

7. Bapak Lasana selaku Asistan Manajer Perencanaan dan evaluasi PT. PLN
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yang telah mengijinkan penulis untuk mengambil data yang akan dijadikan

bahan tugas akhir serta membantu penulis.

8. Bapak Umar Santoso dan Ibu Kartinah, orang tua penulis, yang telah

membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada

penulis.

9. Teman Hidup penulis, Sektie widodari, A.md, A.kt yang telah memberikan

dukungan serta tak henti hentinya mendoakan penulis.

10. Anak Arsenio Rafli Gumilar yang telah membuat penulis semangat dalam

menempuh pendidikan.

11. Rekan-rekan di Jurusan Teknik Elektro, Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang juga telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi

materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal

yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi

penulis juga.
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Penulis,
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