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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang Maha 

Esa atas rahmat, berkah, anugerah serta karunia-Nya yang dilimpahkan kepada 

saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis 

Kesesuaian Kebijakan Pangan Berkelanjutan Terhadap Kondisi Pertanian 

Kabupaten Pringsewu”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Geomatika 

pada Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi 

Sumatera. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat tersusun dengan adanya 

bantuan beberapa pihak, dengan memberikan bimbingan serta saran dalam 

penyelesaiannya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Dr. Eka Djunarsjah selaku dosen pembimbing tugas akhir yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya 

dalam penyusunan tugas akhir ini ; 

2. Ibu Nurul Qamilah S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing tugas akhir  

yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan 

saya dalam penyusunan tugas akhir ini ; 

3. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah memberikan dukungan untuk 

tugas akhir saya. 

4.  Bapak Ir. Irdam Adil, M.T selaku Ketua Program Studi Teknik Geomatika 

yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk tugas akhir saya. 

5. Bapak Agung Pandi Nugroho, S.T, M.T selaku Sektretaris Program Studi 

Teknik Geomatika. 

6. Ibu Nirmawana, S.Pd., M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing 

penulis dari awal sampai akhir selama perkuliahan. 

7. Seluruh dosen Program Studi Teknik Geomatika Institut teknologi 

Sumatera yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. 

8. Seluruh instansi yang membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang-orang terdekat 

penulis yang telah memberikan banyak dukungan selama kuliah di Program Studi 

Teknik Geomatika ITERA, terutama untuk: 

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayah dan Mamak yang senantiasa 

memberikan doa,dukungan, dan bimbingan yang tak pernah terputus 

kepada penulis. 
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2. Abang dan kakak penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat, doa, 

dan dukungan. 

3. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan 

dukungannya. 

4. Fadila, Vivi, Diana, Beta, Adis, Sella, Kurnia, Cahya yang senantiasa 

memberikan doa,dukungan, semangat, kesabaran dan kebahagiaan yang 

selalu diberikan kepada penulis. 

5. Seluruh teman-teman Teknik Geomatika 2015 atas kebersamaannya yang 

penuh dengan cerita selama perkuliahan dan yang selalu memberikan 

dukungan serta semangat yang tak terhenti kepada penulis. 

7. Seluruh mahasiswa/i teknik geomatika yang telah memberikan banyak 

dukungan dan semangat kepada penulis. 

8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang 

telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung 

atas kelancaran penyusunan tugas akhir ini. 

Kesadaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan dalam penulisan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga tugas akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. 
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