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PRAKATA 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, penyertaan, dan 

kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan pembuatan laporan Tugas 

Akhir ini. 

Adanya Laporan ini karena sebagai syarat untuk penilaian pada mata kuliah 

Tugas Akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1. Judul dari laporan ini 

adalah “SISTEM INFORMASI INVENTORI DENGAN METODE DSS UNTUK 

TOKO “X” DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA DESKTOP” 

Selesainya laporan ini dikarenakan ada bantuan dari banyak pihak yang 

mendukungnya. Terutama kepada Radiant Victor imbar, S.Kom. , MT. selaku 

dosen pembimbing  yang banyak membantu dalam hal pembuatan laporan ini, dan 

juga selaku pemilik toko yang banyak memberikan waktu untuk menjelaskan agar 

penulis dapat mengumpulkan data – data yang penulis butuhkan hingga selesainya 

tugas  untuk pembuatan laporan ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak 

terima kasih. Ucapan Terima kasih berikutnya penulis sampaikan juga kepada  : 

1. Hapnes Toba, Dr. , M. Sc. Selaku Dekan Fakultas IT 

2. Niko Ibrahim, S. Kom. , Minfotech selaku ketua Jurusan  

3. Doro Edi, ST. , M. Kom.selaku Koordinator TA 

4. Bapak Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom. selaku Dosen wali jurusan SI 2012 yang 

telah mengijinkan kepada penulis agar dapat mengambil Tugas Akhir secara 

bersamaan pada semester genap 2015 / 2016 serta membantu dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

5. Kedua orang tua penulis yang terkasihi dan telah membantu penulis dalam hal 

materi maupun non materi. 

6. Kedua cici yang membantu juga dalam dukungan selama pengerjaan di 

lingkungan rumah 

7. Carla Stephano, Inez Letisia dan Godelieve Bee yang menemani dan 

memberikan saran serta inspirasi selama pembuatan laporan ini 

8. Teman – teman mahasiswa S1 Sistem Informasi 2012 Eldi Zener, Seruni 

Dewanti, Reagen N.C., Petrus Hartato, Djono Albar Burhan, Chrysanthia,  dan 
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lain- lain yang mendukung dan bekerja sama dari awal semester hingga saat 

ini 

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan sehingga laporan ini 

dapat dibuat dengan sebaik – baiknya. 

 

Dalam pembuatan laporan ini penulis menyadari masih banyaknya 

kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami, untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari semua pihak yang membaca laporan ini. Sehingga dengan 

adanya laporan ini penulis mengharapkan pembaca dapat mendapat sesuatu yang 

berguna bagi kehidupan pembaca.  

 

 Bandung, 15 Juli 2016 

 

 

 

           (Franky) 

 



 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Alat Pemantau Kondisi 

Rumah Menggunakan Raspberry Pi” tepat pada waktunya. 

Pada pelaksanaan Tugas Akhir ini, Penulis banyak mendapat bantuan dan kerjasama dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Semuil Tjiharjadi, S.T.,M.M.,M.T, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir ini yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis 

hingga tugas akhir ini selesai. 

2. Orang tua dan seluruh anggota keluarga atas dorongan moral maupun materil. 

3. Pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu selama 

berlangsungnya tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan proyek tugas akhir ini.  

Akhir kata, kiranya Tugas Akhir ini dapat berguna bagi Mahasiswa/i Teknik Sistem 

Komputer di Universitas Kristen Maranatha khususnya dan masyarakat umum. 

 

 

                               Bandung, Agustus 2017 
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