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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir 

ini yang berjudul “Komparasi Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kesesuaian 

Lahan untuk Kawasan Perumahan di Kota Bandar Lampung” Shalawat dan juga 

salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW 

yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. 

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa 

mencapai gelar Kesarjanaan di Program Studi Teknik Geomatika, Institut 

Teknologi Sumatera. Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa 

terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga 

materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-

pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Bapak Agung Pandi Nugroho, S.T., M.T., selaku dosen wali yang selama 

ini tidak lelahnya menasehati dan membimbing penulis untuk mengarungi 

kehidupan sebagai mahasiswa di kampus. 

2. Bapak Dr. Andri Hernandi, S. T., M.T., selaku dosen pembimbing 1 yang 

telah memberikan arahan, kritikan serta saran yang membangun untuk 

kebaikan penulis. 

3. Bapak Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing 2 yang 

telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya kepada penulis.  

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Geomatika Itera yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis. 

5. Bapak Aki Asmoro Santoso, A.Md. selaku laboran laboratorium Program 

Studi Teknik Geomatika. Yang telah membantu penulis dalam mencari dan 

menyiapkan data data untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Keluarga Besar Teknik Geomatika 2016 dan HMG Itera yang telah 

memberikan dukungan serta bantuan moril kepada penulis.  
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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 Allah Subhanallahu wa Ta’ala.  
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