
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan 

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“PEMANFAATAN UAV LIDAR UNTUK PEMBUATAN PETA TUTUPAN 

LAHAN”.   

Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan 

tepat waktu dengan dukungan semua pihak. Oleh karenanya, 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, atas yang senantiasa mendampingi dengan 

semangat dan doanya; 

2. Bapak Dr. Deni Suwardhi, S.T., M.T. sebagai Dosen Pembimbing pertama. 

Terimakasih diucapkan kepada bapak atas waktu yang telah diluangkan 

untuk memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan dan dorongan semangat 

kepada penulis; 

3. Ibu Nirmawana Simarmata, S, Pd, M.Sc selaku dosen pembimbing kedua. 

Terimakasih diucapkan kepada ibu yang telah sabar membimbing dan 

memberikan masukan dalam setiap prosesnya kepada penulis; 

4. Bapak Dr. Ir. Irdam Adil, M.T. selaku Koordinator Program Studi Teknik 

Geomatika yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan masukan; 

5. Ibu Nurul. S.Pd., M.Si sebagai Dosen Wali selama penulis berkuliah di 

Institut Teknolog Sumatera; 

6. Teman-teman Teknik Geomatika atas kekuatan rasa kekeluargaan sehingga 

banyak membantu proses penyelesaian Tugas Akhir; 

7. Himpunan Mahasiswa Geomatika ITERA (HMG ITERA) atas dukungan 

yang diberikan; 



8. Teman-teman bimbingan Pak Deni yaitu Egi Pontang, Bang Nanta, Bang 

Gian, Pradikuy, Ridwan, Senpai Hans, Anna, Hafidz 

9. Teman-teman bimbingan Bu Wana yaitu Amar, Golda Lucu, Mita, 

Muslimin, Regita, Ayu Ratna, Cahya, Nurmira, Deviani 

10. 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 dibidang Teknologi LiDAR. 

Lampung Selatan, 1 Juli 2020 

 

 

Erwin Ronaldo Hutagalung 

 


