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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Analisis Perbandingan Ketelitian Vertikal DTM (Digital Terrain Model) 

dari Foto Udara dan LiDAR (Light Detection and Ranging) (Wilayah Studi : 

Sungai Gelam Timur Jambi)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada 

Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan 

ke zaman yang terang benderang. 

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

sarjana pada Program Studi Teknik Geomatika di Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan 

serta dukungan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya tugas akhir ini 

kepada:  

1. Orang tua yang selalu memotivasi, mendoakan, memberikan dukungan baik 

secara moril maupun finansial selama pengerjaan tugas akhir ini. 

2. Ibu Lea Kristi Agustina, S.T., M.Eng., selaku dosen wali yang telah 

mengizinkan dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk saya bisa 

menyelesaikan tugas akhir di semester 7. 

3. Bapak Dr. Rian Nurtyawan, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

memberikan arahan untuk saya bisa turun langsung dalam proses pengambilan 

data tugas tugas akhir dengan PT. Pertamina (Persero) dan telah memberikan 

bimbingan kepada saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

maksimal. 

4. Bapak Muhammad Ulin Nuha, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing 2 yang 

senantiasa memberikan saran dan arahan kepada saya selama mengerjakan 

tugas akhir ini serta tidak henti-hentinya mengingatkan saya untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. 

5. Dosen Geomatika Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan 

dukungan dan semangat untuk saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Bapak Ir. Hafzal Hanief, M.Kom., sebagai Chief Geomatics UTC Pertamina 

Direktorat Hulu, yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada 

saya untuk bisa ikut serta secara langsung dalam proses pengambilan data di 

Sungai Gelam Timur Jambi serta telah mengizinkan saya untuk menggunakan 

data ini sebagai data tugas akhir. 

7. Bapak Awang Raharja, S.T., M.T., Selaku pembimbing lapangan saat 

pengambilan data tugas akhir yang telah memberikan banyak pengarahan, 

bimbingan, ilmu, dan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan maksimal serta memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut 

serta secara langsung dalam proses pengambilan data di Sungai Gelam Timur. 
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8. Mas Satrio Wicaksono, S.T., selaku pembimbing di lokasi pada saat 

pengambilan data tugas akhir yang telah sabar membimbing selama 

pelaksanaan pengambilan data lapangan di Sungai Gelam Timur Jambi dan 

senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait pengolahan 

data tugas akhir ini. 

9. Mas TB. Hadiwaratama Indrajaya, S.T., M.T., selaku pembimbing di lokasi 

pada saat pengambilan data tugas akhir yang senantiasa mengajarkan dan 

membantu saat di lapangan maupun saat dalam proses pengolahan data. 

10. Mas Ami Sandro Aditia, S.T., selaku pembimbing di lokasi pada saat 

pengambilan data tugas akhir yang sering meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi terkait pemetaan foto udara. 

11. PT. Pertamina (Upstream Technology Center) Geomatics Direktorat Hulu 

selaku instansi yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan data ini 

sebagai data tugas akhir saya. 

12. Teman-teman Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera angkatan 2017 

yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga saya bisa sampai di 

tahap ini. 

13. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

berbagai pihak. Sebagai penutup, inilah karya yang dapat penulis berikan dalam 

tugas akhir ini. Penulis berharap keberadaan tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk 

berbagai pihak. 
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