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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Sebaran Reklame 

Billboard Terhadap Lokasi Dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi 

Geografis (Studi Kasus : Bandar Lampung)”. Laporan tugas akhir ini merupakan 

salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Teknik Geomatika di Institut 

Teknologi Sumatera Dalam melakukan penelitian ini banyak pihak yang telah 

membantu penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Secara khusus dan teristimewa untuk keluarga terutama kedua orang tua 

penulis, Ibu Siti Rohani dan Ayahanda Drs. Sugiarto yang selalu 

mendukung, menyayangi, memberikan semangat, dan membantu dalam 

segi materil dan moril, tidak luput memberikan doa dan cintanya serta selalu 

ada di masa-masa sulit penulis.  

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

penelitian tugas akhir yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian saya hingga 

selesai. 

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

penelitian tugas akhir yang memotivasi, membimbing dan mengarahkan 

penelitian saya hingga selesai. 

4. Dosen wali akademik ibu Lea Kristi Agustina, S.T., M.Eng., yang selalu 

memberikan arahan dan wejangan selama berkuliah di ITERA. 

5. Bapak Dr. Ir. Irdam Adil, M.T. selaku ketua program studi Teknik 

Geomatika yang telah memberikan izin penelitian. 

6. Seluruh dosen dan staf prodi Teknik Geomatika yang telah memberikan 

banyak ilmu, pengarahan dan membantu dalam mengurus surat dan 

perizinan yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir kepada penulis. 
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7. Dinas DPMPTSP, BPPRD, PUPR dan Perhubungan Kota Bandar Lampung 

yang telah memberikan arahan serta data-data yang dibutuhkan oleh 

penulis. 

8. Keluarga Besar Teknik Geomatika ITERA 2016, Selalu support dan 

kompak untuk kita semua. 

9. Nisya Kartika, S.T., Terimakasih banyak atas waktu dan pikirannya serta 

tenaga nya yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.  

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih 

telah membantu penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan Laporan tugas akhir ini, harapan 

penulis semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat pada banyak 

pihak. 
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