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KATA PENGANTAR 

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Hanya kepada-Nya kami 

menyembah dan Hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Tiada sekutu 

bagi-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Shalawat beserta salam semoga tetap 

terlimpahkan kepada Rasullullah SAW berserta keluarga, sahabat dan seluruh 

umatnya hingga akhir zaman.  

Alhamdulillah, tugas Akhir dengan judul :  

“ANALISIS  KENAIKAN MUKA LAUT (SEA LEVEL RISE) DENGAN 

MENGGUNAKAN SATELIT ALTIMTERI (STUDI KASUS : PERAIRAN 

PROVINSI BANTEN) ” 

Dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari terselesaikannya tugas akhir 

ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan 

bantuan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada :  

1. Dr. Ir. Kosasih Prijatna, M.Sc beserta Zulfikar Adlan Nadzir, S.T., M.Sc selaku 

pembimbing penulis atas ilmu, nasihat dan waktu yang telah diberikan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ALLAH SWT selalu 

melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di 

akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

2. Dr. Ir. Irdam Adil, M.T.. Kepala koordinator Program Studi Teknik Geomatika 

ITERA. 

3. Agung Mahadi Putra, S.Si. selaku Sekretaris Program Studi Teknik Geomatika 

ITERA. 

4. Zulfikar Adlan Nadzir, S.T., M.Sc selaku Dosen Wali penulis. 

5. Agung Pandi Nugroho, S.T., M.T. dan Agel Vidian Krama S.Pd., M.Si. selaku 

dosen penguji penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan 

masukan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

6. Seluruh dosen dan staf  Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera atas 

ilmu, pengalaman, beserta bantuannya. 
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7. Teman-teman grup bimbingan Pak Zul a.k.a Der Panzer II yang senantiasa 

berjuang bersama-sama.  

8. Himpunan Mahasiswa Geomatika, tempat penulis berhimpun, bersatu dan 

berpadu.  

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat 

menerima apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan 

untuk penelitian selanjutnya.   
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