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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmaanirrohim   

Assalamualaikum Wr. Wb,  

Segala puji serta syukur yang tiada hentinya ditafakuri dan dirasakan 

penulis kehadirat Alloh Subhanahu Wata’ala, yang mana telah memberikan rahmat 

dan barokah sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan 

judul ” PEMANFAATAN KAMERA DAN SENSOR SUHU PADA 

PERANGKAT ANDROID DALAM MEMONITORING KUALITAS BUAH 

(STUDI KASUS DISPANGTAN KOTA BANDUNG)”  

Dalam penyusanan Laporan Tugas Akhir ini penulis telah menempuh segala 

halang, rintang dan cobaan yang berliku sehingga membuat penulis kesulitan. Hal 

ini disebabkan karena memang banyak faktor dari keterbatasan dan kemampuan 

penulis. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, nasehat dan 

petunjuk dari beberapa pihak tidak mungkin Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Alloh Subhanahu Wata’ala, atas segala karunia-Nya yang telah 

memberikan segala kemudahan dan kenikmatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

2. Kedua orang tua tercinta dan terhebat, Ibu Wartini dan Bapak Dadang 

Juanda, serta kakak-kakak  saya Neneng Hartini, Irmayasa, Rizal, dan 

Eko Priyono yang selalu memberikan do’a, memotivasi, semangat dan 

dukungan moril serta materi.  

3. Ibu Riani Lubis, S.T., M.T. selaku dosen wali yang selalu memberikan 

nasihat dan saran yang berarti kepada penulis hingga bisa melakukan 

tugas akhir ini dan menyelesaikan nya 

4. Bapak Erick Wiajaya, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang 

telah mengarahkan dan membimbing serta memberikan motivasi yang 

berharga kepada penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
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5. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T. selaku reviewer yang juga 

mengarahkan penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

6. Teman-teman No Doubt All Road dan Cipedes Family yang telah 

memberikan semangat dan dukungan. 

7. Untuk Bapak Deden Hidayat S.Ag selaku mentor spiritual dan guru 

ngaji yang selalu memberikan motivasi jasmani dan rohani. 

8. Untuk Geng Hitam yang selalu memberikan canda tawa dikala penulis 

merasa murung. 

9. Teman-teman kelas IF-12 angkatan 2012. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu saya selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini. Akhir 

kata penelitian berharap membantu agar laporan tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang membutuhkan.  

 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

  

Bandung,  Agustus 2018  

  

  

Penulis 

 


