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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

limpahan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal tugas akhir 

dengan judul “Sistem Pemantauan Bayi Secara Jarak Jauh Berupa Ayunan Bayi 

Menggunakan Esp32 Berbasis Internet of Things (IoT)”. Proposal tugas akhir ini 

disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program studi 

Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro, Informatika, Dan Sistem Fisis Institut 

Teknologi Sumatera. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh 

penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir berkat 

adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual 

. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan 

perlindungan kepada Penulis dalam menyelesaikan proposal tugas akhir ini. 

2. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu memberi doa, semangat, nasihat, 

saran, motivasi, dan dukungan baik materi maupun non materi untuk penulis. 

3. Ibu Raidah Hanifah, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing satu dan Bapak 

Martin C.T. Manullang, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing utama. Terima 

kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu pengetahuan baru yang telah 

diberikan kepada penulis selama melakukan penyusunan proposal tugas akhir. 

Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan, masih bersedia 

untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan proposal tugas 

akhir ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang telah 

penulis lakukan. 

4. Bapak Angga Wijaya, S.Si., M.Si. selaku dosen wali penulis yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

5. Kakak saya Sinta Ambaryani, yang selalu memberi doa, semangat, nasihat, 

saran, motivasi, dan dukungan baik materi maupun non materi untuk penulis. 

6. Kedua keponakan saya tercinta caca cici, yang selalu menghibur saya ketika 

sedang kebingungan. 
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7. Gusti Komang Ariawan dan keluarganya yang telah membantu saya dalam 

pembuatan ayunan bayi dan rela mengantar saya kesana kemari serta 

mencarikan bayi untuk menguji ayunan. 

8. Annisa Gita Asmara, M. Ragil Trireza R., Doni Agus Adila, Leslie Anggraini, 

Adimas Susantu, M. Arwin Wijaya, Ismail Adhan, Indiah Familesty, Retno 

Wulandari, Vivi Triastuti, dan Muazizah Nuraini yang selalu memberikan saya 

motivasi, semangat, serta bantuan dalam mengerjakan tugas akhir saya. 

9. Serta seluruh teman-teman Teknik Informatika 2016 yang telah membantu 

dalam proses penyusunan laporan tugas akhir. 

Dalam proposal tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca. Penulis berharap proposal tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan semua pembaca proposal tugas akhir. 

 

Lampung Selatan, 3 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

Ayu Rahmawati 

14116099 


