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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih 

dan anugerah-Nya, saya dimampukan untuk menyusun tugas akhir saya yang 

berjudul “Pemanfaatan Google Directions API dan Dark Sky API dalam 

Menentukan Rekomendasi Perjalanan Berdasarkan Cuaca” sebagai salah satu 

syarat dalam menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat Strata 1 Program Studi 

Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia (Unikom). 

Penyusunan tugas akhir ini tidak dapat berlangsung tanpa adanya bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan berkat-Nya yang 

memberikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan; 

2. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan; 

3. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T. yang dengan sabar 

membimbing dan mengarahkan sejak awal penyusunan tugas akhir ini; 

4. Bapak Andri Heryandi, S.T., M.T. yang memberikan penilaian dan 

pengarahan pasca seminar tugas akhir; 

5. Ibu Anna Dara Andriana, S.Kom., M.Kom. yang memberikan penilaian 

dan pengarahan pasca sidang tugas akhir; 

6. Ibu Tati Harihayati Mardzuki, S.T., M.T. yang memberikan pengarahan 

dan motivasi selama penyusunan tugas akhir; 

7. Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.Kom. yang menjadi wali selama penulis 

berkuliah di Unikom; 

8. Teman-teman seperjuangan di Skripsi Ganjil 2019/2020 yang 

mendukung dan menyemangati selama penyusunan tugas akhir 

berlangsung; dan 

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun 

immateril. 
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Penulis memilih topik ini dikarenakan penulis melihat betapa sulitnya 

memerkirakan cuaca saat melakukan perjalanan dengan menggunakan motor. 

Penulis juga pernah mengalami kerugian akibat kehujanan sewaktu melakukan 

perjalanan. Hal ini menyebabkan penulis memilih topik ini agar dapat mengurangi 

kerugian yang dialami baik oleh penulis, maupun masyarakat lainnya. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa banyaknya kekurangan dan kesalahan 

dalam tugas akhir ini. Segala kritik dan saran terbuka bagi siapapun yang ingin 

memberikan masukan kepada penulis. Segala masukan dapat dikirimkan melalui 

surel (gradiph@gmail.com). Kiranya penelitian ini dapat memberikan 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak. 

 

Bandung, 14 Februari 2020 

 

 

 

Gradiyanto Putera Husein 


