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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul 

“MONITORING PEMBERIAN PAKAN TERNAK AYAM MENGGUNAKAN METODE 

RTC BERBASIS IOT”. 

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat kelulusan porgram 

Strata 1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas 

Komputer Indonesia. pada Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril 

maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada : 

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan dan Nabi  Muhammad 

SAW yang telah menjadi tauladan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

2. Kedua Orang Tua dan Keluarga besar yang sangat penulis sayangi yang telah memberikan 

doa, semangat, dan materi hingga saat ini. 

3. Bapak Angga Setiyadi, S.Kom., M. Kom selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan kritik dan saran maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, M.T . selaku dosen wali IF-10 angkatan 2014 yang telah 

banyak memberikan ilmu selama ini. 

5. Ibu Ednawati Rainarli, S. Si., M.T selaku dosen wali IF-10 angkatan 2014 sebelumnya 

yang telah banyak memberikan ilmu selama ini. 

6. Seluruh Dosen, Staff Sekretariat dan Karyawan di Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Komputer Indonesia. 

7. Teman – teman IF- 3/2014 dan Sahabat yang selalu saling mengingatkan dan menguatkan 

satu sama lain hingga saat ini. 

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila 
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ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang 

ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi 

pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala 

amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Aamiin. 

 

Bandung, 06 Februari 2021 

Penulis 

 

 

 

 


