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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbil„alamin puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT 

atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Berbasis Sistem 

Informasi Geografis (Studi Kasus : Kabupaten Pesawaran)” tepat pada waktunya. 

Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan dan program sarjana 

dalam kampus Institut Teknologi Sumatera Prodi Teknik Geomatika.. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir tidak dapat 

diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik 

secara material maupun nonmaterial. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada beberapa pihak :  

1. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang 

telah memberikan motivasi dan selalu mendoakan dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

2. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ir. Irdam Adil, M.T. 

selaku ketua Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi 

Sumatera yang telah memberikan pelayanan akademik, sarana-prasarana 

dan sebagainya selama masa perkuliahan.  

3. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. Dudung Muhally 

Msc.. selaku pembimbing 1 saya yang telah memberikan arahan dalam 

penyusunan tugas akhir ini, serta telah meluangkan banyak waktunya 

untuk membimbing saya dan kepada Bapak Ilyas, S.Si., M.T. selaku dosen 

pembimbing 2 saya yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, 

serta motivasi dalam dalam penyusunan tugas akhir ini, dan selalu 

meluangkan waktunya untuk membimbing saya dengan sabar dalam 

menyelesaikan tugas akhir saya. 

4.  Penulis mengucapkan berterimakasih kepada Ibu Nurul Qamilah S.Pd., 

M.Si. selaku dosen wali pertama yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan selama kuliah dari semester 1 hingga semester 8 dan 9, 

kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rizky 

Ahmad Yudanegara, S.T., M.T. selaku dosen wali kedua dari semester 7 
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hingga semester 9 yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

5. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen serta Staf 

Teknik Geomatika  yang telah membantu, membimbing, dan memberikan 

masukan kepada penulis dan membantu penulis dalam proses administrasi 

saat perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir ini. 

6. Penulis menyampaikan terimakasih kepada teman-teman mahasiswa 

Teknik Geomatika Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan 

Institut Teknologi Sumatera angkatan 2017 yang menjadi motivasi dan 

semangat penulis untuk lulus bersama sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dan terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, dan 

pengalaman selama penulis menjalani masa perkuliahan. 

  

Penulis sangat sadar akan kekurangan yang dimiliki terutama dalam hal penulisan 

tugas akhir ini, diharapkan saran dan masukan agar penulis dapat berkembang 

lebih baik lagi. Juga besar harapan penulis bahwa tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi masyarakat atau pembaca tulisan ini. 
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