KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini yang berjudul
“RANCANG

BANGUN

SISTEM

KEAMANAN

LOKER

PADA

PERPUSTAKAAN MENGGUNAKKAN RFID RC – 522 BERBASIS IOT
(Internet of Things)”. Tentunya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini,
penulis mendapat banyak bantuan moril dan non moril serta motivasi dari banyak
pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :
1. Kedua Orang tua, yang tidak henti-hentinya telah memberikan do’a dan
dukungannya selama ini baik secara moril maupun materil.
2. Bapak Dr.Setiyo budiyanto, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Elektro di Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Julpri Andika ST.,M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya
di Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh Dosen Teknik Elektro Universitas Mercu Buana yang telah
memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfat bagi penulis untuk
menunjang penyelesaian Tugas akhir ini.
5. Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercu Buana yang
telah memberikan doa dan semangat.
6. Jimmi Hendryawan ST telah membantu dan membimbing selama proses
dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Velindya Putri Amandhita telah membantu dan menyemangati selama proses
dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Dermawanto Gultom selaku saudara yang membantu dan mengerjakan
bersama Tugas Akhir ini.
9. Seluruh kerabat Keluarga Besar Teknik Mesin Mercu Buana angkatan 2015.
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10. Teman – teman Teknik Elektro Angkatan 2015, yang telah memberikan
semangat dan bantuannya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Semua Pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan dan penulisan
Tugas Akhir ini secara langsung maupun tidak langsung.
Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal
yang berkaitan dengan pembuatan tugas akhir ini semoga diberikan balasan dan
rahmat dari Allah SWT. Selain itu penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat
bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Jakarta, 29 April 2019
Penulis

( Chairul Anwar )
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