
ix 
 

  

KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Identifikasi 

Permukiman Kumuh Dengan Memanfaatkan Teknik Penginderaan Jauh Dan 

Skoring (Studi Kasus: Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)”. Tugas 

akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai derajat 

Sarjana Teknik Program Studi Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sumatera.  

Penyusunan tugas akhir ini dapat selesai dengan lancar tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, terutama 

kepada: 

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan 

mendoakan penulis selama penyusunan tugas akhir 

2. Ibu Nirmawana Simarmata, S.Pd., M.Sc., selaku dosen wali yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan dan masukan selama menjadi 

mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera 

3. Bapak Aulia Try Atmojo, S.Kel., M.T. selaku dosen wali kedua yang 

telah memberi nasihat dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat 

4. Bapak Deni Suwardi, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing 1 tugas 

akhir yang telah memberikan arahan dan masukan dengan tegas mengenai 

pemahaman konsep selama penyusunan tugas akhir ini serta selalu 

memberikan semangat, motivasi, dan dukungan. 

5. Bapak Theo Prastomo Soedarmodjo, S.T., M.S. selaku dosen 

pembimbing 2 tugas akhir yang tidak pernah lelah dalam memberikan 

arahan dan masukan dalam penyusunan tugas akhir 

6. Bapak Zulfikar Adlan Nadzir, S.T., M.Sc. selaku dosen yang bersedia 

membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir dengan selalu 

memberikan ide, masukan, dan arahan dengan tegas 

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Geomatika yang telah 

memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat selama menempuh 

pendidikan di Institut Teknologi Sumatera 
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8. Teman-teman satu bimbingan Pak Deni dan Pak Theo yang telah berjuang 

bersama 

9. Setia dan Ros selaku tim permukiman kumuh yang selalu membantu dan 

memberikan semangat 

10. Stemar, Cylia, Rika, Rahmat, Naufal dan Yuni yang tidak henti-hentinya 

memberikan semangat dan mewarnai masa-masa perkuliahan 

11. Keluarga Besar Teknik Geomatika 2017 dan Himpunan Mahasiswa 

Geomatika (HMG) ITERA yang telah memberikan dukungan serta 

pengalaman-pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di 

ITERA  

12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in 

me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for 

having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me 

at all times. 

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan 

guna kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.  

 

Lampung Selatan, 4 Agustus 2021 

Penulis, 

 

 

 

AFI FAUZIAH 

 

 

 

 


