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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatu IIahi Wabarakatuh, 

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayah-Nya sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul IMPLEMENTASI SISTEM PEMBERI PAKAN IKAN OTOMATIS PADA 

BUDIDAYA IKAN MAS DI ELOY FISH KABUPATEN SUMEDANG 

BERBASIS IOT DAN ANDROID. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap laporan 

tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Banyak sekali 

pengalaman yang berharga yang akan selalu di ingat penulis dalam penyusunan 

tugas akhir ini. Tidak lupa semua pihak yang terlibat, penulis menucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer. 

3. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T selaku Ketua Program Studi 

Teknik Informatika. 

4. Ibu Dian Dharmayanti S.T.,M.Kom. selaku pembimbing di Program Studi 

Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberika petujuk dalam 

menyusun tugas akhir ini. 

5. Bapak Angga Setiyadi, S.Kom., M.Kom. selaku Reviewer dan Penguji di 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia yang 

telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses pengerjaan tugas 

akhir ini. 

6. Bapak Alif Finandhita, S.Kom., M.T. selaku Reviewer dan Penguji di 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. 
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7. Seluruh Dosen dan Staff pengajar jurusan Teknik Informatika Universitas 

Komputer Indonesia. 

8. Seluruh rekan, teman dan sahabat yang tidak tersebutkan namanya yang 

telah memberikan doan, dukungan dan masukan kepada penulis. 

9. Dan yang paling khusus kepada Keluarga yang sangat saya sayangi yaitu 

orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa serta support 

sebagai alasan bagi penulis untuk selalu berjuang menyelesaikan 

pendidikan. 

Dengan segala keterbatasan, laporan yang telah tersusun ini masih terdapat 

berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari pihak agar menjadi lebih baik lagi. 

Demikian laporan tugas akhir ini dibuat. Semoga  laporan  ini dapat berguna 

di masa yang akan datang bagi penulis khusunya dan bagi pembaca umumnya. 

 

 

 

Bandung,  Agustus 2019 
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