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KATA PENGANTAR 

 
Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan sesuai 

dengan harapan dan target pencapaian dibuatnya tugas akhir ini. Tugas akhir yang 

penulis buat ini berjudul “DISTRIBUSI MANAJEMEN SISTEM DENGAN 

INTEGRASI PERANGKAT OTOMASI PADA GARDU KONSUMEN 

JARINGAN 20kV BERSIFAT TRANSPARAN UNTUK SMART GRID 

MENGGUNAKAN METODE ANALISIS SWOT”. 

Tesis ini merupakan laporan tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) 

Jurusan Magister Teknik Elektro, Fakultas Pascasarjana di Universitas Mercu 

Buana. 

Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis menemui berbagai macam kesulitan 

atau kendala dalam menyelesaikannya. Akan tetapi, penulis bersyukur dan 

menyadari bahwa berkat adanya bantuan berupa bimbingan, dukungan serta doa 

dari berbagai pihak atau orang-orang yang peduli terhadap penulis, maka tugas 

akhir ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan segala 

kerendahan hati kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. –Ing, Mudrik Alaydrus, sebagai Ketua Jurusan Magister 

Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Dr.  Hamzah Hilal, M.Sc sebagai dosen pembimbing utama yang telah 

memberikan motivasi, ketekunan, kesabaran, dan pengertian dalam 

membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Mersa Susiami Rahmayani sebagai istri penulis yang selalu memberikan 

perhatian, semangat, motivasi dan doa untuk penulis dalam proses pengerjaan 

tugas akhir ini.   

4. Orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, semangat serta 

doa kepada penulis dalam pengerjaan tugas akhir. 
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5. M. Alrafaeyza Tsaqif R sebagai putra penulis atas segala dukungan dan 

doanya. 

6. Seluruh staf dan dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana atas 

kesediaannya memberikan ilmu pengetahuan dan membantu dalam hal 

administratif kepada penulis. 

7. Rekan – rekan kerja seksi sistem departemen distribusi di PT. Cikarang 

Listrindo atas segala bantuan dan dukungannya dalam pengerjaan tugas akhir 

ini. 

Penulis berharap apa yang telah dibuat oleh penulis bisa bermanfaat bagi 

orang lain serta karya tulis ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih ilmu dan 

memberikan inspirasi untuk kemajuan teknologi di bidang penyaluran energi 

listrik. 

       Jakarta,   Desember 2018  

 

 

         Penulis,               
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