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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah تعالى و ن سبحا , atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: Rancang 

Bangun Alat Pengubah Citra Menjadi Teks Pada Penerjemah Bahasa 

Isyarat Berbasis Web Kamera Menggunakan Mini Computer. Adapun tujuan 

dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada 

Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Sumatera. Serta untuk 

menambah wawasan dan manfaat terutama bagi penulis yang dapat 

mengaplikasikan ilmu yang di peroleh dalam kehidupan nyata. 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, nasihat 

dan masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk 

itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih kepada pihak yang telah mendukung selama proses pengerjaan tugas 

akhir ini kepada: 

1. Orang tua dan keluarga, yang telah membiayai segala kebutuhan perkuliahan 

dan yang selalu memberi semangat, do’a, dan dukungan serta kasih sayang 

tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. 

2. Bpk. Heriansyah, S.T., M.T. dan Ibu Uri Arta Ramadhani, S.T., M.Sc., selaku 

dosen pembimbing selaku dosen pembimbing tugas akhir yang memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan mengenai kendala yang 

penulis hadapi selama proses pengerjaan tugas akhir ini. 

3. Nanda Rizki Amalia selaku teman seperjuangan kelompok dalam 

menyelesaikan tugas akhir. 

4. Kepada Bpk. Ridho selaku Laboran Teknik Elektro Institut Teknologi 

Sumatera. 

5. Seluruh bapak dan ibu dosen dan staff Program Studi Teknik elektro yang 

telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Institut 

Teknologi Sumatera. 

6. Seluruh teman – teman JYL yang sudah memberikan support dan semangat 
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dalam menjalani perkuliahan dan penelitian selama ini. 

7. Seluruh teman - teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Teknik 

Elektro yang senantiasa mensupport dan menemani selama menjalani 

perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera. 

8. Seluruh teman - teman HMEI dan HME yang telah banyak memberi 

pelajaran tentang ilmu keorganisasian. 

9. Pihak - pihak lain yang secara langsung maupun tidak, turut terlibat dalam 

proses penyelesaian tugas akhir, yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu.   

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan. Terakhir, semoga tugas akhir ini bermanfaat 

bagi orang banyak. Aaamiin ya Rabb.  

  

Lampung Selatan, 25 Agustus 2020 
Penulis, 

 
 

 
 

Rafi Nuansah 

 


