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TERMOMETER ELEKTRONIK

KARYA TULIS

Diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi
 Jenjang Diploma III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 









Disusun Oleh :
ENDANG RAHMAH
NIMR	    : 980053114003110007
No. Mhs  : 98053
Jurusan    : Teknik Komputer
Jenjang    : Diploma III

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AKAKOM
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2002

HALAMAN  PENGESAHAN


Telah diuji dan disahkan karya tulis yang berjudul “Termometer Elketronik” dihadapan Tim Penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada :



Hari		:
Tanggal 	:








Mengetahui

Pembantu  Ketua I 						Dosen pembimbing

Drs. Tri prabowo, M.Kom				 	Ir.Budi sutrisno, M.T



HALAMAN MUTIARA dan PERSEMBAHAN

Mutiara :
â	Empat perkara yang mengangkat seorang mukmin ke derajat yang paling tinggi walapun amalan dan pengetahuannya sedikit, yaitu lemah lembut, rendah hati, penyantun, dan berakhlak mulia. Itulah kesempurnaan iman
(Abul Qosim al-Junaid)

â	Cukuplah maut sebagai pelajaran dan keyakinan sebagai kekayaan
(H. R. Thabrani)

â	Lihatlah kepada orang yang berada dibawahmu, dan jangan melihat kepada orang yang berada diatasmu, karena yang demikian itu lebih layak, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu
(B.R.Bukhari Muslim)

â	Allah itu dipatuhi dengan ilmu

â	Kejujuran dan ketenangan adalah mutiara hidup

â	Kecantikan dan keindahan hanyalah sementara tetapi keindahan akhlaq merupakan kekal selamanya
\










Kupersembahkan untuk:

ALLAH SWT
Puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau 
Limpahkan kepada hamba sepanjang hidup hamba

Kedua orangtua-ku yang tercinta
Yang tak bosan-bosannya memberikan perhatian
 dan do’a untuk penyusun

Saudara kandungku (Kak yamin, Dik tohariq, Dik sula, dan Dik hijriya)
Kalian telah menemani perjalan hidupku di alam fana ini 

saudara-saudaraku di TPA BABUL ULUM dan saudaraku di jurusan TK
 (mba rika, mba isti, mba ani, pak agus, pak ading, pak nur,  fais, puji, lilis, pras, han, joko  dll) Yang memberikan  dorongan dan harapan

Saudara-saudaraku…
Perjalanan yang kita tempuh masih panjang
Bukit yang kita daki masih tinggi
Berangkatlah segera saudaraku
Karena hari masih pagi
Matahari masih lama bersinar
Janganlah pernah takut
Sebab kekuatanmu melebihi rasa takutmu
Yakinlah
Engkau akan meraih apa yang dicita-citakan
Selamat berjuang saudara-saudaraku
(Huzairi RZ)





KATA PENGATAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkah dan petunjuk-nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul: “TERMOMETR ELEKTRONIK”.
Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat diploma tiga di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Yang dibuat dalam bentuk kelompok yang terdiri dari dua orang yaitu :  Endang Rahmah, No. MHS : 98053 dan Lilis Swanti, No. MHS : 98096
 Dalam membuat karya tulis penulis banyak sekali menemui kesulitan dan penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1.	Bapak. Drs. G.P Daliyo, Dipl.Comp, selaku ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak. Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku pembantu  ketua I  STMIK AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak. Ir. Budi sutrisno, M.T, selaku ketua Jutusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta, dan selaku dosen pembimbing yarya tulis yang telah banyak membantu arahan dan pemecahan masalah dalam membuat karya tulis.
4.	Bapak. Drs. Moch. Basor, selaku kepala laboraturium STMIK AKAKOM Yogyakarta
5.	Para staf laboraturium perangkat keras STMIK AKAKOM Yogyakarta
6.	Teman-ku Lilis terima kasih atas kerjasamanya
7.	Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tugas akhir ini
Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis ketahui dan kuasai karena itu penulis dengan senang hati menerima saran yang bersifat membangun demi perbaikan akan sempurnanya karya tulis ini.


Akhir-nya, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang berkepentingan dan yang memerlukan.

Yogyakarta,

Penulis



