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KATA PENGANTAR 

 

            Puji syukur penulis tuturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, nikmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis berupa 

penelitian yang berjudul “Penentuan Batas Dusun 3, Desa Way Galih Dengan 

Pengaplikasian Metode Kartometrik Di Atas Citra Orthophoto UAV”. Penulis sadar 

bahwa selesainya karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1.      Allah SWT maha pencipta; 

2.     Bapak Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, M.Sc., Ibu Nurul Qamilah, S.Pd. M.Si 

selaku dosen pembimbing yang sudah penulis anggap seperti orang tua sendiri, 

serta jajaran dosen Prodi Teknik Geomatika yang telah memberikan arahan 

serta bimbinganya kepada penulis; 

3.      Papa, mama, adek dan kakak tercinta yang selalu mendukung terselesaikanya 

karya tulis ini; 

4.      Para rekan geomatika Angkatan 2014 terutama kepada Yoga Jatra Radinta S.T, 

Alfie Aditya, Nelson Mandela Siburian, Rezalian Vatiady S.T yang telah 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 

5. Putri Dwi Oktarini S.K.M yang selalu ada dan mensupport penuh dalam 

menyelesaikan karya tulis ini; 

6. Bro Wahyu Pratama Azhari selaku pendamping terbaik dalam menyelesikan 

lika liku permasalahan di lapangan; 

7. Keluarga Himpunan Mahasiswa Geomatika (HMG) yang selalu memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan karya tulis ini; 

8. Keluarga besar BRC yang selalu memberi dukungan dan semangat moral dan 

mental penulis; 

9. Tim Gadjah Nusantara Rent Car (GN) yang selalu membantu tenaga dan 

waktunya untuk penulis; 

10. Tetangga – tetangga penulis di kampung yang menguatkan mental dengan 

pertanyaan kapan lulus; 
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11. Serta semua rekan – rekan seperjuangan tugas akhir yang tidak bias disebutkan 

Namanya satu persatu, yang sudah selalu mengingatkan penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

Karya tulis ini ditulis berdasarkan Nawacita presiden untuk menciptakan 

kemajuan di berbagai daerah terutama pada wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah 

penulis lakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam karya tulis ini. penulis 

menyadari bahwa karya tulis ini tak lepas dari kesalahan dan kekurangan 

dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas, oleh karena itu penulis mengharap 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna kesempurnaan karya 

tulis ini. penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. 

 

      Lampung Selatan,      Maret 2020 

 

 

     Penulis 

Raga Dewandanu Putra Utoyo 

 


