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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Yang utama dari segalanya. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan kasih 

sayangmu telah memberiku kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya skripsi 

sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban 

Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang 

yang sangat aku kukasihi dan sayangi 

 

“TEMAN ADALAH KEKUATAN!” (Patrick Star) 

 

Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas anugerah, berkah dan kasih 

sayang-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi  dan menyelesaikan studi S-1 Teknik 

informatika dengan baik. Kepada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya dan saya persembahkan laporan ini kepada: 

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan, kesabaran kesehatan dan karunia-Nya 

dalam kehidupan saya melancarkan usaha saya saat pengerjaan alat, laporan serta 

ujian. 

2. Papah dan mama tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan 

motivasi tiada henti kepada saya, sudah mendidik saya menjadi manusia yang lebih 

baik dan membiayai agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan 

tinggi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S-1. Untuk saudara-saudara saya, 

kakak pertama saya dian noviyanti, terima kasih telah memberikan fakta-fakta 

nyelekit hingga saya bisa termotivasi dalam pengerjaan skripsi ini. Untuk adik 

pertama saya, lutfi hadi wijaya terima kasih telah membantu beberapa biaya kakak mu 

ini. Maaf belum bisa memberikan apa-apa. Dan untuk adik kedua saya, mir ata irvan 

terima kasih sudah menjadi mood booster ketika pengerjaan skripsi mengalami 

kebuntuan. Serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

yang luar biasa. 

3. Bapak Rony Teguh, Ph. D selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah 

meluangkan waktunya dan sabar dalam memberikan bimbingan, saran selama skripsi 

ini sehingga saya daoat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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4. Ibu Ariesta Lestari, Ph. D selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah 

memberikan masukkan yang sangat membangun, kritikan yang nyata, memberikan 

motivasi agar saya tidak putus asa dalam pengerjaan skripsi ini. Walaupun saya masih 

merasa takut bila ketemu ibu, tetapi saya senang bisa mendapatkan bimbingan skripsi 

dari ibu. Sekali lagi terima kasih ibu.   

5. Ibu licantik. Kom., m. Kom. Selaku dosen pembimbing akademik dari awal kuliah, 

terima kasih telah meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing, memberikan 

saran, kritik dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan 

baik. 

6. Ibu nahumi nugrahaningsih, ph. D., Bapak abertun sehatman sahay, s.t., m. Eng. dan 

Bapak drs. jadiaman parhusip, m. Kom. Selaku dosen penguji, terima kasih atas 

arahan, masukkan, kritik pedas, saran perbaikan yang telah diberikan terhadap 

program serta laporan akhir skripsi ini sehingga dapat diselesaikan. 

7. Dosen-dosen teknik informatika, terima kasih atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman 

bermanfaat yang telah dibagikan selama ini. 

8. Teruntuk teman saya yusup hidayat, terima kasih sudah membantu saya dalam dua 

minggu dalam pengerjaan revisi skripsi saya tanpa imbalan. Saya belum bisa 

memberikan sesuatu yang layak untuk membalas kebaikan teman saya ini. Untuk itu, 

saya sangat beruntung dan sangat berterima kasih kepada yusup. 

9. Untuk teman saya daniel, s.t. adik tingkat Diana dan kak hartini, s.t. selaku orang 

dalam pengurusan berkas-bekas skripsi, terima kasih karena selalu memberikan 

keringanan dalam persyaratan pengurusan skripsi. Semoga Allah swt. Dapat 

membalas kebaikan kalian. 

10. Untuk teman dekat saya iman insan permadi, tomy sebtiyanto, s.t., selvia radu muli 

boru sinulingga, s.t. yanti simamora dan m. Azis rizqi anugerah, s.t. terima kasih telah 

memberikan dukungan moral kepada saya agar tetap berjuang dalam pengerjaan 

skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih tiada hingga buat teman-teman dekat saya ini. 

11. Untuk christina dwi elisa, virginia angggie yudithia, ahmad maulana, hari respati, adit, 

siti aisyah fitria, nanda, teman-teman cosplaye dan jejepangan yang sudah mendukung 

saya dalam menghadapi ujian skripsi, saya ucapkan terima kasih buat kalian. 

12. Teman-teman satu angkatan tercinta berbagi tawa di perkuliahan saat ini yaitu kehat 

abdiel mempun, s.t., liyando hermawan hasibuan, s.t., muhammad hayadi, s.t., agra 

fadhila, s.t., eva, yosefin, agung, aderay dan semuanya yang ikut ambil bagian. Saya 

mengucapkan terima kasih banyak yang telah turut mendoakan, saling mendukung, 
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memberikan semangat, motivasi, bantuan, saran, ide, masukkan secara langsung 

kepada saya serta sudah meluangkan waktu membantu program skripsi mengalami 

error. Seluruh teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

disini, terima kasih telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya. Kalian 

sungguh luar biasa. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji  syukur kehadirat Allah swt. Atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan skripsi yang berjudul “RANCANG 

BANGUN ALAT MONITORING & PERINGATAN DINI BANJIR”. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berpegang pada teori yang digunakan dan 

bimbingan dari para dosen pembimbing skripsi dan semua pihak-pihak lain yang sangat 

membantu hingga terselesaikan skripsi ini. 

Penulisan laporan akhir skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat skripsi pada 

jurusan/prodi teknik informatika fakultas teknik universitas palangka raya. Pada kesempatan 

ini penyusun inginmenyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada: 

1. Bapak Ir. Waluyo nuswantoro, M. T. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Palangka Raya. 

2. Ibu Frieda, S.T., M.T. selaku Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas Palangka 

Raya. 

3. Bapak Tatau Wijaya Garib, S.T., M.T. selaku Wakil Dekan II Fakultas Teknik 

Universitas Palangka Raya. 

4. Bapak Ir. I Made Kamiana, M.T. selaku Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas 

Palangka Raya. 

5. Bapak Abertun Sehatman Saragih S.T., M. Eng. selaku Ketua Jurusan/Prodi Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya. 

6. Ibu Ariesta Lestari, Ph. D selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya.   

7. Bapak Rony Teguh, Ph. D dan Ibu Ariesta Lestari, Ph. D selaku Dosen Pembimbing I 

dan Dosen Pembimbing II. 

8. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2014 yang selalu memberikan 

semangat dan doanya untuk kelancaran penelitian dan penulisan laporan skripsi ini. 

Namun, tidak terlepas dari itu semua, penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Baik materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, 

penulis berharap kepada para pembaca untuk dapat memberikan masukkan-masukkan yang 
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bersifat membangun demi memperbaiki laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini 

dapat diterima dan berguna bagi semua pihak yang menggunakannya nanti. 

 
Palangka Raya,           Desember 2019 

 

Penulis 


