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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas kasih sayang dan rahmat-Nya, panulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “ SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PADA 

BUDIDAYA MIKROALGA SPIRULINA “ dengan segala kekurangan dan 

keterbatasan yang dimiliki penulis. Tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan 

baik berkat bantuan dari berbagai pihak yang selalu mendukung penulis baik 

secara moril dan material baik saat suka mau pun duka, sehingga penulis dapat 

selalu semangat dalam menghadapi segala masalah dan rintangan yang muncul 

selama penyusunan tugas akhir ini. 

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah menempuh ujian 

akhir sarjana sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata 

satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia. 

Dengan segala kekurangan yang penulis miliki, pada kesempatan kali ini 

penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah memberikan doanya, semangat, bimbingan serta dukungan moril 

maupun material sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

meskipun masih jauh dari sempurna dan hanya doalah yang dapat penulis 

panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar segala kebaikan dari semua pihak 

mendapatkan balasan yang berpilat ganda. Oleh karena itu, dengan segala rasa 

hormat dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ingin sampaikan 

kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menberikan kasih, sayang dan rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Yang tersayang mama Sukarsih dan bapa FX.Wastu yang telah 

mencurahkan kasih sayang dan semangat pantang menyerah, memberikan 

nasihat-nasihat sehingga penulis dapat terus bersemangat melewati 

berbagai ujian dan rintangan dalam penulisan tugas akhir ini. Tak lupa 

penulis menyampaikan rasa terimaksih kepada kakak tercinta kakak Odilia 

Elisetiawati dan adik tersayang Dominikus Denny Hendrianto yang telah 
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memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Ibu Asri Peni Wulandari , M.Sc., Ph.D. selaku  Ketua Program Studi S-1 

Departemen Biologi UNPAD Jatinagor dan juga pembina Amorina Farm, 

yang telah memberikan ijinnya untuk mengikuti penelitian di Amorina 

Farm. 

4. Kak Michelle Azista Nabila Casandra, S.Si, M.Si, selaku CEO dari 

Amorina Farm dan pembimbing penulis di Amorina Farm serta teman-

teman Amorina Farm yang telah memberikan waktu dan tenaga sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Bapak Irawan Afrianto, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer 

Indonesia. 

6. Bapak Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing 

penulis, yang telah memberikan waktunya serta bimbingannya selama 

penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan baik. 

7. Bapak Angga Setiyadi, S.Kom., M.Kom selaku dosen reviewer penulis 

yang telah memberikan waktunya serta bimbingannya selama penulisan 

tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. 

8. Bapak Andri Heryandi, S.T., M.T. selaku Dosen Wali kelas IF-2 Angkatan 

2013 

9. Jemmi Aprilyo Simatupang selaku teman yang telah memberikan solusi 

dan ide-ide sehingga pengerjaan tugas akhir berjalan lancar. 

10. Heru Rizky Fajar, Christianus Ady dan rekan-rekan IF-2 2013 selaku 

teman seperjuangan dalam suka maupun duka selama menempuh 

perkuliahan. 

11. Seluruh Staff sekretariat Teknik Informatika Universitas Komputer 

Indonesia. 
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12. Serta semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan tugas akhir ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir yang penulis kerjakan 

masih belum sempurna, karna dalam hidup kita akan terus belajar dari setiap 

perjalanan hidup yang kita lalui sampai akhir hidup kita nanti. Oleh karena itu 

penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki karya 

berikutnya agar lebih baik. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. 
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