
KATA PENGANTAR 

 

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN 

PURWARUPA SISTEM PEMANTAUAN DAN PERINGATAN KONDISI LINGKUNGAN 

(KELEMBAPAN TANAH DAN TEKANAN UDARA) DI TITIK RAWAN API VIA PESAN 

SINGKAT”.  Semua rangkaian Tugas Akhir yang penuh dengan perjuangan serta ilmu yang 

bermanfaat telah dilalui oleh penulis dengan rasa syukur. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan Laporan ini. Ucapan 

terima kasih ini penulis ucapkan kepada : 

 

1. Orang tua yang telah memberikan support kepada penulis, baik support melalui 

doa, moral maupun material kepada penulis; 

2. Bapak Martin Clinton Tosima Manullang, S.T., M.T. yang telah membimbing 

penulis dalam mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membimbing dalam penulisan 

laporan ini; 

3. Bapak Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom. yang telah membimbing penulis 

dalam mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membimbing dalam penulisan laporan 

ini; 

4. Ibu Raidah Hanifah, S.T., M.T. yang telah memberikan penulis masukan dalam 

mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membantu dalam memberi masukan dalam 

penulisan laporan ini sekaligus menjadi dosen pembimbing akademik penulis 

selama menjalani masa perkuliahan; 

5. Bapak Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T. yang telah memberikan  penulis 

masukan dalam mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membantu dalam memberi 

masukan dalam penulisan laporan ini; 

 

6. Ibu Leslie Anggraini, S.Kom. selaku asisten akademik prodi teknik informatika 

yang telah membantu penulis dalam memberi masukan dalam penulisan laporan ini 

dan membantu mengurus berkas administrasi selama menjalani tugas akhir; 



7. Bapak Ade Setiawan selaku admin prodi teknik informatika yang telah membantu 

penulis dalam mengurus berkas administrasi selama menjalani tugas akhir; 

8. Kepada teman teman kosan yang telah membantu penulis baik dari segi dukungan, 

doa, material, maupun moral; 

9. Kepada teman teman informatika 17 yang telah mensupport penulis untuk bisa 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang pas; 

10. Diri saya sendiri karena sudah berusaha keras untuk melewati Tugas Akhir 

sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan waktu yang tepat 

 

Demikian kata pengantar ini yang bisa penulis sampaikan. Penulis berharap laporan ini 

nantinya bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak kalangan. Rangkaian Tugas Akhir ini bukan 

tidak terdapat banyak hambatan, tapi berkat dukungan dari semua pihak yang terlibat pada 

akhirnya rangkaian Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik. 

  

 

Lampung Selatan, 2 Juni  2021 

  Penulis   

 

 

 

Coriza Caesarchakti  

 


