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Segala puji penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT sang penguasa ilmu
beserta Rasulullah Muhammad SAW yang membawa segala kebaikan atas ilmu
tersebut ke dunia yang pernah diselimuti ketidaktahuan ini sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Perancangan dan Implementasi Jam
Waktu Salat Berbasis Arduino sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu
(S1) pada Program Sarjana Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas
Komputer Indonesia Bandung.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis sadari bahwa penulis tidak
beraktivitas sendiri. Banyak pihak yang membantu baik materi maupun moral
selama proses perkuliahan hingga selesainya pengerjaan Tugas Akhir ini. Untuk itu
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Rosidi yang dengan dukungan, doa, dan kasih sayangnya telah mengantarkan
penulis hingga sejauh ini.
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Ir. Syahrul, M.T. selaku Dosen Wali 14 SK-2 yang telah banyak membantu
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Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah
membantu seluruh proses akademik penulis.
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Proses pembelajaran tentu bukanlah proses yang akan terhenti selepas
pendidikan formal. Begitu juga dengan Tugas Akhir ini semoga bukan menjadi
karya terakhir dari penulis sebagai sumbangsih dan realisasi dari ilmu pengetahuan
yang telah dipelajari selama ini.
Penulis sadari Tugas Akhir ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Karena
itu, penulis memohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan yang terdapat di
dalamnya. Semoga apa yang penulis curahkan pada Tugas Akhir ini dapat menjadi
sedikit sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan.
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