
KATA PNNGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat

dan karunia-Nya yang selalu menyertai dalam menyelesaikan Kerja Praktik di

PT.Trafoindo Prima Perkasa denganjudul *Inspection fntermediate Test Current

Transformer Menggunakan CT-Analy rer y arLg dilaksanakan di PT. TRAFOINDO

PRIMA PERKASA. Laporan kerja pralitek ini disusun untuk memenuhi salah satu

syarat menempuh Program Strata I pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik

Elektro Universitas Mercu Buana (UI!C) Jakarta.

Penyusunan laporan kerja praktek ini tak lepas dari bantuan semua pihak yang

telah memberikan dukungan dan masukan. Dengan segala kerendahan hati pnulis

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnyakepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam kerja praktek ini.

2. Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dahulu yang mana telah

be{uang membawa umat nya dari zaman kegelapan hingga

keilmuan.

3. Kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan berupa moril,

materil maupun secara spiritual.

4. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik

Elektro Universitas Mercu Buana.

5. Ibu Yuliza, S.T., M.T. selaku pembimbing yang mendukung dan memberi

bantuan kepada penulis dalam penyusumn laporan ini.

6. Bapak Supriyono sebagai manager production CTVT di PT.Trafoindo

Prima Perkasa.

7. Bapak Isnanto Heru sebagai manager engineering QC CTVT di

PT. Trafoindo Prima Perkasa.
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8. Bapak Sachrul sebagai Kabag QC dan pmbimbing saya di CTVT

PT.Trafoindo Prima Perkasa. .

9. Segenap unit CTVT PT. Trafoindo Prima Perkasa yang telah

membagi iknunya.

10. Teman-teman Teknik Elekho Universitas Mercubuana yang selalu

memberikan dukungan dalam menyusun laporan kerja praktik.

I L Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kerja praktik ini,

yang tidak disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih terdapat bamyak

kekurangan baik dari segi penyusunan maupun materi. Oleh karena itu penulis minta

maaf dan mengharapkan saran dan lffitik yang membangun. Akhir kata, semoga

laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Terima kasih, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatutr

Jakarta, 16 November 2018

M
(Arief Rahman)
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