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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas segala bimbingan-Nya selama 

pengerjaan tugas akhir ini serta petunjuk, rahmat dan kuasa-Nya penulisan 

laporan tugas akhir dengan judul “Early Warning System Berbasis SMS Gateway 

untuk Pemantauan Status Ketinggian Air dengan Sensor Ultrasonik ” dapat 

diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini tidak terhindar dari 

kekurangan – kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam 

pengerjaan laporan tugas akhir ini hingga selesai. Ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya ingin disampaikan kepada : 

1. Keluargaku, khususnya kepada orang tuaku, Terima kasih atas segala 

perhatian dan kasih sayang yang telah di berikan, serta dukungan yang sangat 

teramat besar kepada penulis sehingga penulis dapat berusaha hingga 

sekarang untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Benny Yustim S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, 

terima kasih atas petunjuk, nasehat serta pengarahannya dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika 

Universitas Widyatama. 

4. Bapak Yosi Malatta Madsu S.T., M.T., selaku Sekretaris Prodi Teknik 

Informatika Universitas Widyatama. 
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5. Pak Dhany Indra Gunawan yang telah membantu dalam pengarahan 

penyelesaian kerja praktek ini serta meminjamkan beberapa referensi untuk 

membantu penyelesaian Laporan tugas akhir ini. 

6. Pak Eko Pratomo selaku pengelola pengairan bendungan Walahar Karawang 

yang telah mengijinkan penulis melakukan survey lapangan. 

7. Kakak Angkatan Laurensius D.S, Rahman Sidik ,Gabriel Gigin Ginanjar, 

Aziz Sugianto, Deni David, Rafi Faisal, Dwi Aditya. Terima kasih atas 

semangat, dukungan dan doanya. 

8. Teman seperjuangan : Septian Rizky, Adi Purnama, Adi Ahmad, Mustika dan 

Lutfi Azhari. Terima kasih atas semangat, dukungan dan doanya. 

9. Teman di The Roots : Dini Dwi Harum, Rika Yuliana, Sartika Ramadani, 

Andri Mulyadi, Aditya Yudhistira, dan Dede Rusmana. Terima kasih atas 

semangat, dukungan dan doanya. 

10. Teman-teman Teknik Informatika khususnya angkatan 2010 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan, semangat dan doanya. 

11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

bantuan dan dorongan kepada penulisan dalam menyelesaikan penulisan 

laporan tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis memohon maaf sebesar – besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan laporan tugas akhir ini dan terima 

kasih sebesar – besarnya atas kebaikan dan bantuan semua pihak yang telah 

diberikan kepada penulis. 

 

  Bandung, September 2014 

 

   

  Penulis 
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