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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini 

yang berjudul “Analisis Penurunan Muka Tanah di Kota Agung dan 

Sekitarnya Menggunakan Metode Permanent Scatterer Interferometric 

Synthetic Aperture Radar (PS-INSAR)”. Penulis menyadari Penulis sangat 

bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu. 

Tugas akhir ini membahas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sumatera. Proses penyelesaian tugas 

akhir ini juga tidak lepas dari dukungan banyak pihak, sehingga penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. Pertama, penulis mengucapkan terimakasih kepada 

kedua orang tua penulis yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan, 

dukungan serta kebutuhan penulis dengan cara yang luar biasa. Kedua, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada kepada Bapak Ir. Irdam Adil, M.T. selaku ketua 

Program Studi Teknik Geomatika selaku ketua Program Studi Teknik Geomatika 

atas sarana-prasarana akademik selama masa perkuliahan. Ketiga, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Rian Nurtyawan, S.T., M.T., selaku 

pembimbing yang memberikan masukan, jalan, nasihat, mengajarkan saya untuk 

terus berjalan dan berjuang hingga akhir.  

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Adam Irwansyah 

Fauzi, S.T., M.Sc., selaku pembimbing 2 yang telah bersedia membimbing, 

mengarahkan, memberikan waktu, kesabaran dan kesempatan dalam mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ucapkan terimakasih atas kepercayaan 

dari kedua dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan untuk penulis 

untuk tetap berjuang hingga tahap akhir, dan menghantarkan penulis mendapatkan 

cita-cita. Keempat, penulis mengucapkan kepada Ibu Nirmawana Simarmata, S.Pd., 

M.Sc. dan Bapak Aulia Try Atmojo, S.Si., M.T sebagai Dosen Wali selama penulis 

berkuliah di Institut Teknologi Sumatera.  

Kelima, penulis menyampaikan terimakasih kepada bang letfi dan bang 

Ferndano yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pengolahan 
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data tugas akhir ini. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat 

Anti Julid (Aisyah Haza Nurhasanah, Nina Rahmadhani, Annisa Permata Sari, 

Prilia Ayu Pangesti) dan 7LOL (Eka, Silvia, Iqbal, Umar, Ica, Faisal, Oja) serta 

Adhitya Erlangga yang telah memberikan dukungan, doa dan bantuan selama masa 

perkuliahan dan tugas akhir ini. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih atas 

kebersamaan dan persahabatan teman-teman Teknik Geomatika 2017 yang telah 

membantu dan berjuang selama masa perkuliahan.  

Penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan bagi dari segi penulisan 

maupun materi yang dibahas, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari 

pembaca untuk kesempurnaan penulisan ini. Besar harapan penulis agar penulisan 

tugas akhir yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  
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