
 

 

Ku persembahkan karya kecil dan sederhana 

ini untuk 

Bapak dan Ibuku tercinta : 

Satijo, S.Sos & Pujiyati 

Yang telah membesarkan dan merawat ku 

sejak dalam kandungan hingga ku dewasa , 

mendidik ku dengan penuh semangat dan 

ketabahan serta menyayangi dan mencitai 

ku setulus hati dengan penuh kasih sayang  

Tak lupa untuk adik-adik ku tersayang : 

Galuh Astari & Damar Darbito 

Semoga ALLAH ‘Azza Wa Jalla selalu 

merahmati Bapak, Ibu dan Adik serta 



 
 

orang-orang yang istiqomah di jalan-Nya 

Amin … 

 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 

majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" 

(QS. al-Mujadalah: 11) 

 

MOTTO 

HIDUPLAH DENGAN PENUH KESABARAN & KEYAKINAN, DENGAN 

KESABARAN DAN KEYAKINAN YANG KUAT KAU AKAN MENJADI 

PEMENANG!!!! 

 

Apakah Anda sedang menunggu  
semua pertanyaan Anda terjawab, 
sebelum Anda ikhlas bekerja keras  

bagi kebaikan hidup Anda? 
 

...Apakah Anda membutuhkan  
semua kemungkinan diubah  

menjadi kepastian, 
sebelum Anda memulai? 

 
Keyakinan yang Anda butuhkan  
untuk membangun ketegasan  

tidak datang karena Anda mengetahui  
semua jawaban bagi masalah Anda, 

tetapi karena Anda terbuka  



 
 

bagi semua kemungkinan!!!. 
 
 
 

Mario Teguh 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada sumber dari segala ilmu 

pengetahuan dan sumber segala kebenaran, Allah SWT. Hanya atas izin-Nya 

jualah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul ” Pengaruh 

Penambahan CuO Terhadap Karakteristik Elektrik Pada Keramik Varistor ZnO 

Dengan Suhu Penyinteran 1300
0
C” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Teknik di Universitas Lampung. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Lusmeilia Afriani, DEA., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Ir. Abdul Haris, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung; 

3. Bapak FX Arinto Setyawan, ST,M.T., selaku Sekertaris Jurusan Teknik 

Elektro Universitas Lampung; 

4. Bapak Henry B.H. Sitorus, S.T., M.T., selaku Pembimbing Utama atas 

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan kritik dalam 

proses penyelesaian skripsi ini; 



 
 

5. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. Dr. Eng., selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan kritik dalam 

proses penyelesaian skripsi ini; 

6. Ibu Diah Permata, S.T., M.T., selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. 

Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar 

hasil, dan ujian komprehensif; 

7. Bapak dan Ibu ku tercinta dan adik-adik yang ku sayangi (Galuh Astari dan 

Damar Darbito) serta de’ Wulan, terima kasih atas kasih sayang yang telah 

diberikan dan menjadi support bagi penulis untuk menyelesaikan laporan 

penelitian ini; 

8. Seluruh dosen Teknik Elektro Unila yang telah memberikan banyak ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis; 

9. Seluruh staf administrasi Jurusan Teknik Elektro dan staf administrasi 

Fakultas Teknik Universitas Lampung; 

10. Teman-teman mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2005 dan angkatan lainnya, 

rekan-rekan konsentrasi Teknik Tegangan Tinggi, rekan-rekan Laboratorium 

Terpadu Jurusan Teknik Elektro, terima kasih atas kebersamaan, semangat, 

cerita-cerita manis dan masa-masa sulit yang pernah kita lewati bersama; 

11. Rekan seperjuangan dalam menyelesaikan penelitian ini (wari, sidik dan 

bembi) serta teman-teman di Lab Mikrobiologi dan Lab Biomassa, 

terimakasih atas kebersamaannya; 

12. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta rekan-rekan Teknik 

Elektro yang telah membantu serta mendukung penulis dari awal hingga akhir 

studi. Thanks for everything. 

 

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah dilakukan. Akhir kata, 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

penulis berharapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua. 

 



 
 

 

 

Bandar Lampung, 28 Oktober 2010 

Penulis 

 

Dhimas Yassinta 
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