KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir berjudul “Sistem
Pemantauan Peralatan Rumah Menggunakan Perintah Suara pada Android” ini
dapat selesai tepat pada waktunya.
Dalam proses penyusunannya, Proposal Tugas Akhir ini tidak lepas dari
berbagai rintangan, penulis menyadari bahwa penulis tidak berjuang sendiri dalam
proses penyusunannya, melainkan dengan bantuan dari berbagai pihak yang selalu
memberi dukungan, bimbingan, serta doa dan semangat. Sehingga pada
kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, penulis senantiasa
menemukan jalan keluar atas setiap kesulitannya dan senantiasa diberikan
kesehatan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi penulis dalam
menjalani hidup sehingga selalu termotivasi dalam mengerjakan Tugas
Akhir ini.
3. Keluarga penulis, Ayah Syamsul Bachri Mochtar, Ibu Nur Anydah Chasani,
dan adik Nur Qonitah Syamsul yang senantiasa memberikan semangat dan
do’anya.
4. Bpk. Ir. Burhanuddin Dirgantoro M.T. sebagai pembimbing I dan Bpk.
Agung Nugroho Jati S.T., M.T. sebagai pembimbing II atas bimbingan,
saran, dukungan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis sebelum dan
sesudah pengerjaan tugas akhir ini dan terimakasih atas segala waktu dan
nasihat-nasihat

yang

diberikan

kepada

penulis

sehingga

mampu

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan bimbingan mereka.

vi

5. Maya Anestasia yang selalu mendampingi penulis untuk memberikan
dukungan, nasehat dan bantuannya dikala penulis sedang menghadapi
masalah.
6. Bpk. Yudha Purwanto S.T., M.T., sebagai dosen wali SK-35-04 yang selalu
memberikan nasehat, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama kuliah
di Universitas Telkom.
7. Seluruh teman PITUAH BUNDO SK-35-04 atas rasa kekeluargaanya
selama penulis menjalankan studi di Telkom University.
8. Seluruh penghuni PBB D22, Raden Rogers Dwiputra S.T., Degas Rinaldo
S.T., Rahadian Nugraha S.T., Almuchlisin S.T. dan Restu Isjakan
Purwandana S.T. atas ilmu yang diajarkannya walaupun singkat.
9. M. Fajrul Nugraha selaku partner TA yang selama ini membantu dan
mampu bekerjasama dengan sangat baik dengan penulis.
10. Seluruh keluarga besar Himatel Is Yours, Overclock dan Olimpiade Telkom
yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga selama 3 tahun
di Universitas Telkom.
11. Keluarga besar N210 & N205, Robby Reza S.T., Muhammad Solihin S.T.,
Trio Wibowo Martha S.T., Muhammad Irfan Hakim S.T., Bagas Wara RR
S.T., Maulana Andang Rosidi dan Faisal Affan Tampubolon selalu memberi
dukungan dan motivasinya.
12. Dan semua pihak yang telah membatu, yang tidak dapat penulis sebutkan
satu persatu.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidaklah tanpa kekurangan, untuk
itu kritik dan saran sangat diharapkan dan bisa dikirimkan melalui email penulis di
diditrosyadhi@gmail.com.
Semoga Tugas Akhir ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik dan
bermanfaat bagi pembaca serta dunia pendidikan.
Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bandung, 1 Februari 2016

Muhammad Rosyadhi Syamsul
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