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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdullahirrabil’alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan  Shalawat salam 

untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah 

jalan yang telah diridhoi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Penambahan Penyulang Baru (New 

Feeder) Guna Mengurangi Susut Tegangan pada Jaringan SUTM 20 kV di  

PT. PLN (Persero) Rayon Malingping Penyulang Salada”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, 

demi sempurnanya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terlaksana. 

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis (Amri, SH dan 

Dra. Murniati) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, 

perhatian, dukungan moral dan materiil yang telah diberikan selama ini. Terima 

kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, 

membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis yang diikuti dengan 

alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. 

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak dan adikku terkasih 

Rizi Nofris, Hariani Annisa, dan Miftahuzzahrah. Penulis mengucapkan terima 

kasih untuk semangat serta doanya. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, ST, MT, selaku Kaprodi Fakultas Teknik Jurusan 

Elektro dan pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

2. Para dosen Jurusan Elektro yang telah memberikan ilmu kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,  

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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3. Teruntuk Annisya Amalia Triananda, S.Pd yang selalu ada menemani dan 

memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam segala hal. Terima kasih 

untuk semuanya, 

4. Keluarga Besar PLN UPP JISJ 1 Serang yang selalu ada memberikan 

semangat dan menghibur hari-hariku dalam keadaan senang maupun susah. 

5. Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dan 

mendoakan selama ini. 

6. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak terucapkan satu persatu tanpa 

terkecuali 

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. 

 

Terima Kasih. 

 

Jakarta, 18 Januari 2018 

 

Zufa Andrea 
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