KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa
ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir yang berjudul “SISTEM MONITORING KESEHATAN BALITA DI
POSYANDU ANGGREK KOTA BANDUNG BERBASIS IOT”, yang
diajukan untuk menempuh ujian akhir sarjana Program Strata I pada Program
Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. Sholawat serta salam
semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada keluarga yang beriman, para shahabat,
tabi’in, tabi’ut, tabi’in serta umatnya yang senantiasa mengamalkan dan
mengemban risalah Islam hingga akhir zaman.
Penyusunan skripsi tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa mendapat
dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis
ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
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Keluarga tercinta, Ayahanda Syaihul Itmam, Ibunda Sri Pujiati, Bibi
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do’a, kasih sayang, motivasi serta dorongan moril maupun materil.
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Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T. Ketua Program Studi Teknik
Informatika Universitas Komputer Indonesia.

5.

Bapak Bobi Kurniawan Soegoto, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing
yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan hingga penelitian tugas
akhir ini dapat terselesaikan.

6.

Bapak Dedeng Hirawan, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penguji 1 yang telah
memberikan banyak nasehat dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan
skripsi ini.
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Bapak Irfan Maliki, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji 2 yang telah
memberikan penilaian dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi
ini.

2.

Ibu Tati Harihayati M, S.T., M.T selaku Dosen wali IF-13 angkatan 2015.

3.

Teman-teman angkatan 2015 khususnya kelas IF-13 terimakasih atas
dukungan, masukan dan kebersamaan yang diberikan terutama Muh. Miftahul
Faruq dan Muhammad Fajry, terimakasih sudah memberikan motivasi dan
keceriaan selama menjalani masa perkuliahan di kampus UNIKOM tercinta.

4.

Kakak senior, teman dan sahabat dari LDK UMMI UNIKOM yang telah
memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini terutama
untuk Muhamad Firman, Riyan Nur Rizal, Muhammad Faisal, Ahmad Rosadi
dan Berta Liandri, terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan yang telah
kalian berikan.
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Ibu Titin Rostinar selaku Ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Kacapiring
Kota Bandung.
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Pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna,

maka kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk menambah wawasan
penulis. Akhir kata semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan
yang telah penulis terima dan harapan penulis semoga laporan tugas akhir ini
dapat bermanfaat bagi para pembaca.
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