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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“Analisis Alternatif Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Di Kota 

Bandar Lampung Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. Penulis sangat 

bersyukur karena Tugas Akhir 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 dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini, terkhusus kepada yang terhormat kepada :  

1. Kedua Orang Tua Penulis, Abi Akhmad Salim Indra, Ibu Lida Pertiwi, 

kakak Indra Kusuma Jaya dan Adik Indah Nurlisa Gusrina yang selalu 

memberikan semangat serta doa yang tak pernah putus; 

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

Geomatika, Institut Teknologi Sumatera; 

3. Bapak Dr. Ir. Dudung Muhally Hakim, M.Sc., selaku dosen pembimbing 1 

yang telah memberikan ilmu, masukan dan bimbingan kepada penulis; 

4. Bapak Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing 2 yang 

telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam menyelesaikan tugas 

akhir; 

5. Ibu Nurul Qamilah, S.Pd., M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan 

dukungan dan semangat selama penulis berkuliah di Institut Teknologi 

Sumatera; 

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

memberikan ilmunya selama perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera; 

7. Himpunan Mahasiswa Geomatika yang selama ini menjadi wadah bagi 

penulis untuk mengembangkan potensi serta menjadi keluarga selama 

menjadi mahasiswa Teknik Geomatika; 

8. Seluruh Mahasiswa Geomatika ITERA atas dukungan yang diberikan; 
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9. Tim “Teknik Perikanan” (Feby, Nadia, Ongky, Wahyu, Eben, Jemmy, 

Ricky, Naufal, Pradika, dan Fajar) terimakasih selalu memberikan masukan 

dan semangat kepada penulis; 

10. Tim “MoveOn Bahagia” (Rany, Elodia, Regita, Arif dan Cahya) 

terimakasih selalu memberikan dukungan untuk selalu tetap semangat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

11. Tim “COT” (Syifa, Tina, Atun, Rinka, dan Dila) terimakasih selalu 

memberikan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

12. Sahabat-sahabat ku (Retno, Diah, Mega, Eci, Della) terimakasih kalian 

selalu hadir disaat aku butuh tempat untuk bercerita; 

13.  Tim sukses Kiyay Wahyu dan Panglima Eben, terima kasih telah 

membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini; 

14. Support system Ongky Anggara, S.T. terimakasih telah mendengarkan 

keluh kesah ku, selalu menemani, serta memberikan semangat dan 

dukungan  dalam menyelesaikan tugas akhir ini; 

15. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan 

penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun materi yang disampaikan. 

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Harapan penulis, semoga laporan 

ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan dapat menjadi bagian dari 

kontribusi penulis dalam perkembangan dan kemajuan ilmu Geomatika . 

 

   Bandar Lampung, Agustus 2020 

 

 

Indri Nurlisa Febrina 

 


