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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan serta berkat rahmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Tugas Akhir ini dibuat 

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 

pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapat beberapa hambatan dan 

kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala 

hambatan dan kesulitan tersebut dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan 

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan banyak pengarahan, saran, serta 

pembelajaran kepada penulis. 

2. Bapak Ir. Budiyanto Husodo, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing yang 

banyak membantu serta memberikan pengarahan, saran dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

3. Semua Dosen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu 

kepada Penulis, semoga apa yang telah diberikan dapat diterapkan 

dimasyarakat sekitar.  

4. Semua pihak PT. Jakarta Land Management dan PT. Garuda 

Indonesia (Persero), tbk, sebagai tempat pengambilan data dan 

observasi laporan tugas akhir ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 
 

5. Teman-teman seperjuangan Teknik Elektro Univeritas Mercu Buana 

Angkatan XXVIII Kelas Karyawan, terima kasih telah menjadi 

bagian dalam perjuangan meraih gelar Sarjana Teknik bersama-sama 

di kampus. 

6. Kepada keluarga, khususnya Mama, Papa, Adik-adik, yang selama 

ini selalu memberikan semangat dan dukungan moril serta materiil. 

7. Orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat. 

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang 

membuat laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan 

keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat 

memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat bagi yang membacanya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan serta 

dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu berkenan memberikan 

pahala yang setimpal atas bantuan yang telah diberikan. Aamiin. 

 

 

                                                                                              Jakarta,    Januari 2018 

                                                                                                               Penulis, 

 

 

NANDYA FELICITA 
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