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Assalamualaikum,  wr.  wb,  Alhamdulillah  puji  dan  syukur  penulis

panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  karena  atas  berkat  rahmat  dan  hidayah-Nya,

penulis  dapat  menyelesaikan  penyusunan  skripsi  yang  berjudul

“PEMANFAATAN  MIKROKONTROLER  UNTUK  MONITORING

PENGGUNAAN  AIR  DAN  PEMBAYARAN  AIR  BULANAN  ANGGOTA

KSM SUKA JERNIH BERBASIS WEBSITE”.  Tak lupa shalawat  serta  salam

selalu terlimpah kepada baginda nabi Muhammad SAW, para sahabat serta para

pengikutnya hingga akhir jaman.

Penyusunan  skripsi  ini  tidak  akan  terwujud  tanpa  mendapat  dukungan,

bantuan dan masukan, dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. ALLAH SWT atas segala pertolongan, petunjuk, ilmu, dan kemudahan selama

pengerjaan tugas akhir ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik, sholawat

serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW

sebagai Utusan-Nya.

2. Bapak Kasmidi dan Ibu Tati Rohayati selaku Orang Tua penulis yang selalu

memberikan dukungan, doa, serta semangat untuk penulis dalam pengerjaan

tugas akhir ini.

3. Bapak Iskandar Ikbal,  S.T.,  M.Kom. selaku dosen pembimbing yang sudah

sabar membimbing, memberi ilmu, masukan, dan dorongan semangat untuk

menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak  Sopian  Alviana,  S.Kom.,  M.Kom.  selaku  dosen  penguji  yang  telah

memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Dedeng Hirawan, S.Kom., M.Kom. selaku dosen penguji 2 yang telah

memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak Deden Mutiawan sebagai Ketua dari KSM Suka Jernih.

7. Bapak Lili M. Syawali selaku pengurus dari KSM Suka Jernih.
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8. Ibu Ednawati Rainarli, M.Si. dan Ibu Anna Dara Andriana, S.Kom., M.Kom.

selaku Wali Dosen penulis selama melakukan studi di Universitas Komputer

Indonesia.

9. Ibu  Nelly  Indriani  W,  S.Si,  M.T  selaku  Ketua  Program  Studi  Teknik

Informatika di Universitas Komputer Indonesia.

10. Seluruh teman dekat saya, Ari Abdul Majid, Aria Pratomo, Aditia Renaldi,

Luthfi  Alfarisi,  dan  Muhammad  Habib  Nur  Fauzan  yang  telah  banyak

membantu  memberikan  semangat,  masukan,  serta  mendukung  saya  selama

melakukan studi di Universitas Komputer Indonesia.

11. Teman – teman IF-8 2016 atas bantuan, dukungan, dan semangat dari teman-

teman, penulis bisa sampai di titik saat ini.

12. Seluruh  dosen  pengajar  dan  staff  sekretariat  Program  Studi  Teknik

Informatika Universitas Komputer Indonesia.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata,  penulis  berharap semoga skripsi  ini  dapat  bermanfaat  bagi penulis

secara khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

.

Bandung, 5 September 2020

Penulis
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