
ix 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih 

karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “MEMBANDINGKAN METODE HITUNGAN GEODETIK 

THADDEUS VINCENTY DENGAN METODE GRAFIS DALAM 

MENENTUKAN BATAS MARITIM”. Penulis menyadari bahwa dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari bantuan pihak-pihak yang mendukung 

baik secara moril maupun material. Maka penulis banyak terimakasih kepada 

pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini terutama 

kepada: 

1. Orang tua penulis Bapak Mantas Simbolon dan Mamak Temsi Sinaga yang 

selalu setia mendoakan dan memberi dukungan yang tak terhingga kepada 

penulis yang menjadi salah satu motivasi terbesar penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Saudara terkasih Sanggul Marbun, Mariana, Romian, Henni, J Pandiangan, 

Ikut, Jojor dan Setti. Yang selalu mendoakan dan saling mendukung dan 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

3. Keponakan tersayang Gibraniel Pandiangan dan Christian Hutauruk yang 

selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Bapak Dr.Ir.Eka Djunarsjah, M.T., selaku dosen pembimbing 1 yang sangat 

baik, tegas, yang menjadi dosen favorit penulis yang selalu memberikan 

arahan, kritikan saran yang membangun untuk kebaikan penulis. 

5. Bapak Aulia Try Atmojo, S.Kel., M.T., selaku dosen pembimbing 2 yang 

telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya kepada penulis tanpa 

kenal lelah dan penuh kerendahan hati. 

6. Bapak Zulfikar Adlan Nadzir, S.T., M.Sc. Selaku dosen wali yang selama ini 

tidak lelahnya menasehati, membimbing, dan memotivasi penulis untuk 

menjadi mahasiswa yang baik dan dapat bersaing di zaman teknologi. 
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7. Bapak Theo Prastomo Soedarmodjo, S.T., M.S., selaku dosen wali kedua 

yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi 

Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis 

serta pelayanan akademik, sarana-prasarana dan sebagainya selama masa 

perkuliahan. 

9. Teman- teman seperbimbingan Bapak Eka dan Bapak Aulia karena telah 

membantu dengan saling menyemangati satu sama lain. 

10. Keluarga Besar Teknik Geomatika 2017 dan Himpunan Mahasiswa 

Geomatika ITERA yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril 

kepada penulis. 

11. Teman terkasih Congor Team Devianti, Faldo Sabrina. Semenjak TPB selalu 

bersemangat untuk menjadi yang terbaik, kalian teman yang luar biasa bagi 

penulis, semoga cita-cita kita tercapai, Amin. 

12. Kelompok kecil Teofilus dan kelompok kecil Krisantus yang memberi 

dukungan untuk semakin saling mendoakan dan menguatkan. 

13. Penghuni Wisma Tiga Saudara: Tania, Lamganda, Billy, Dodi, Firman, 

Faldo, Boy, Romarsen dan David yang selalu menemani hari-hari penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir, teman yang selalu mendukung satu sama 

lain dengan tujuan berusaha menyelesaikan tugas akhir dan wisuda bersama, 

semoga kita menjadi orang yang berhasil di masa depan. 

 

 Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. 

Sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna kesempurnaan tugas akhir ini. 

Penulis berharap agar tugas akhir ini bermanfaat bagi instansi terkait, bagi pembaca, 

dan bagi penulis sendiri. Semoga bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada 

penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. 
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Lampung Selatan, 16 Agustus 2021 

Penulis   

 

 

      Karti Simbolon  

 

  


