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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperolah gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa tekanan dari pihak manapun 

dan dengan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab dan konsekuensi serta 

menyatakan bersedia menerima sangsi terhadap pelanggaran dari pernyataan tersebut. 

Mataram, 20 Mei 2019 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, bimbingan dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam tak lupa 

penulis sampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang dengan 

mukjizatnya (Al-qur’an) telah membawa seluruh umat khususnya penulis dari 

kebutaan ilmu menjadi kecerdasan yang tidak ternilai. 

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai 

derajat Sarjana S-1 di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. 

Di samping itu Tugas Akhir ini juga merupakan salah satu bentuk perwujudan atas 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “Rancang 

Bangun KWh Meter Bebasis Arduino Mega 2560 Dikontrol Bluetooth”. Dengan 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu dan dapat meminimalisir penggunaan 

kWh meter dari PLN. 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari 

keterbatasan, yang biasanya akan mewarnai kadar ilmiah dari Tugas Akhir ini. Oleh 

karena itu penulis selalu terbuka terhadap masukan dan saran dari semua pihak yang 

sifatnya membangun untuk mendekati kesempurnaan. Tidak lupa penulis 

menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam Tugas Akhir ini 

terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat 

bagi kita semua. 

Mataram, 20 Mei 2019 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dan 

dorongan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih tak lupa 

penulis sampaikan atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini, Kepada: 

1. Bapak dan Ibu semuanya serta istri dan anak tercinta  yang telah memberikan 

segalanya dalam hidup saya. 

2. Bapak Akmaluddin, M.Sc., (Eng)., Ph.D. selaku Dekan Faktultas Teknik 

Universitas Mataram. 

3. Bapak Muhamad Samsu Iqbal, ST., MT., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Elektro Universitas Mataram. 

4. Bapak Dr. I Made Ginarsa, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 

memberikan segala ide, solusi dan saran kepada penyusun. 

5. Bapak Budi Darmawan, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

membantu penyusun untuk mempelajari literatur yang digunakan serta 

memperbaiki kesalahan dalam penyusunan laporan. 

6. Bapak Ida Bagus Fery Citarsa, ST., MT. sebagai Dosen Wali. 

7. Sahabat-sahabat baik saya sangkatan 2013 dan semua temen-temen STL yang 

telah menyemangati dan memberikan bantuan tenaga dan meininjamkan alat 

yang digunakan dalam Tugas Akhir ini.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal dan 

diterima segala amalannya atas bantuan yang diberikan kepada penyusun. 


