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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul 

“Analisis Spasial Wilayah Permukiman Kumuh (Studi kasus: Kelurahan 

Kangkung, Bandar Lampung)”.  Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis telah 

banyak menerima bantuan, kerja sama dan sumbangan pemikiran dari berbagai 

pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:  

1. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Ibu Dr. Rahayu 

Sulistyorini, S.T., M.T.; 

2. Koordinator Program Studi Teknik Geomatika Bapak Dr. Ir. Irdam Adil, M.T.,  

yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman selama masa perkuliahan; 

3. Pembimbing I Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S, M.Sc., yang telah memberikan 

ilmu, pengetahuan, masukan, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini; 

4. Pembimbing II Agung Mahadi Putra Perdana, S.Si., M.sc., yang telah 

memberikan ilmu, pengetahuan, dan masukan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini; 

5. Dosen Wali Bapak Zulfikar Adlan Nadzir, S.T., M.Sc., yang telah membimbing 

saya dan memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan masalah 

perkuliahan; 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Geomatika yang telah memberikan 

bekal dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir 

ini; 

7. Teman-teman seperjuanganku Teknik Geomatika angkatan 2016 yang telah 

menemani saya dan memeberikan arti sebuah kekeluargaan di lingkungan 

kampus maupun di luar kampus; 

8. Himpunan Mahasiswa Geomatika ITERA atas dukungan yang diberikan; 

9. Teman-teman yang telah membantu saya dalam proses pengambilan data yaitu 

Elodia, Eben, Fajar Bos, Golda, Indri, Intan, Naufal, Ongky, Regita, Ricky, dan 

Way atas segala bantuan dari segi pemikiran maupun tenaga sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini; 
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10. Teman-teman sobat ambyar yaitu Ayu, Dinda, Eben, Elodia, Fajar Bos, Golda, 

Naufal, Ongky, Regita, dan Ricky atas segala dukungan yang telah diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

11. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi yang disampaikan. Untuk itu, 

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaan laporan ini. Dengan ini penulis mengucapkan maaf apabila banyak 

kesalahan yang di sengaja ataupun tidak di sengaja dan kepada Allah penulis 

mohon ampun. 

 

Lampung Selatan, 23 Juni 2020 
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