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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pemilik alam 

semesta atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sebagai zat yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tidak pernah tidur serta mengawasi 

makhluk-Nya. Semoga salam dan shalawat terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir, pembawa wahyu Allah SWT yang 

memberikan penerangan dari kegelapan jahiliyah menuju kebenaran sehingga 

penelitian Tugas Akhir dengan judul “Identifikasi Wilayah Rawan Tanah 

Longsor di Kabupaten Pesisir Barat” ini dapat terselesaikan, dimana 

penyelesaian Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) di Institut Teknologi Sumatera 

(ITERA). 

Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan serta penulisan Tugas 

Akhir ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, peneliti sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Irdam Adil., M.T., selaku ketua Program Studi Teknik 

Geomatika, Institut Teknologi Sumatera. 

2. Bapak Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S, M.Sc., selaku dosen pembimbing I 

yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, saran, dan bimbingan 

dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

3. Bapak Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang 

telah meluangkan waktu, memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

4. Seluruh dosen Teknik Geomatika yang telah mengajar, mendidik, dan 

memberikan ilmunya selama ini kepada Saya selama perkuliahan. 

5. Staff dan Laboran Teknik Geomatika yang telah membantu dalam proses 

administrasi maupun praktikum selama ini kepada Saya selama perkuliahan. 

6. Seluruh rekan mahasiswa Teknik Geomatika yang telah memberikan masukan, 

saran, dan dukungan. 
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Penulis berharap Tugas Akhir yang telah disusun ini dapat memberikan 

informasi tentang wilayah rawan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Barat, serta 

menjadi tambahan wawasan ilmu bagi pembaca sendiri. Penulis menyadari bahwa 

Tugas Akhir yang telah disusun ini masih banyak memiliki kekurangan, maka dari 

itu penulis menerima saran maupun kritik yang membangun untuk lebih baik lagi 

kedepannya. Terakhir, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta 

semoga skripsi ini berguna bagi masyarakat pada umunya serta penulis pada 

khususnya, Aamiin. 

 

 

 

  

Lampung Selatan, 30 Juni 2020 

 

 

Wahyu Pratama Azhari 
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