
vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, meminta pertolongan, petunjuk kepada-Nya, 

serta dengan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang 

berjudul Penentuan Jalur Evakuasi Gempa Dalam Gedung. Penulis pula mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat selesai. 

Adapun tugas akhir ini penulis persembahkan kepada: 

1. Keluarga penulis, terkhusus Bapak Helmi Haris dan Ibu Rosmala Dewi yang telah 

memberikan memberikan kasih sayang serta dukungan baik moril maupun materil 

selama menempuh pendidikan, serta adik-adik penulis Afgan dan Irfan atas kasih 

sayang, semangat dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Deni Suwardhi, S.T., M.T., selaku pembimbing satu penulis yang telah 

memberikan waktu dan ilmunya yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas 

akhir penulis. 

3. Ibu Lea Kristi Agustina, S.T., M.Eng., selaku pembimbing dua penulis yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

4. Bapak Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si., selaku dosen wali penulis yang telah 

membantu penulis dalam perkuliahan selama menjadi mahasiswa di Institut Teknologi 

Sumatera. 

5. Seluruh Dosen, staff, dan laboran Geomatika yang telah memberikan ilmu dan 

membantu penulis baik dalam menyelesaikan tugas akhir maupun selama perkuliahan. 

6. Teman-teman dan sepupu penulis yang telah mendukung dan mendengarkan keluh 

kesah penulis Putri, Annis, Wulan, Adelia, Nung, Cak Mel, Sasa, Wo Iia. 

7. Teman-teman Betha, Paulina, Uty, Dini, Bilqisthi, Chaca, Carlos, Devi, Nurul dan 

semua teman-teman Teknik Geomatika 2016 yang telah memberikan cerita selama 

perkuliahan penulis. 

8. Teman-teman seperjuang bimbingan Bu Lea dan Koordinasi Pak Deni Paulina, Gita, 

Indrianida, Aprel, Ridwan, Nanta, Hans, Pradika, Erwin, Egi, Hafiz, dan Bang Gian.  

9. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir Kak Ratna, 

Wahyu way, Eben, dan Rifai. 

10. Keluarga Himpunan Mahasiswa Geomatika ITERA yang telah membantu dalam 

berproses. 
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11. Serta seluruh pihak yang membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Institut 

Teknologi Sumatera. 

 

Lampung Selatan, 17 Agustus 2020 

 

 

Ana Akromah 

  


