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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Pemanfaatan Data Citra Satelit Himawari-8 dan Sentinel-5P Untuk 

Deteksi Sebaran Abu Vulkanik (Studi Kasus: Erupsi Gunung Anak Krakatau Tahun 

2020)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang 

terang benderang. 

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan sarjana pada Program Studi Teknik Geomatika di Institut Teknologi 

Sumatera. Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas 

bantuan serta dukungan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya tugas akhir 

ini kepada: 

1. Bapak Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng., Ph.D., selaku dosen pembimbing 1 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya untuk bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal. 

2. Bapak Agung Mahadi Putra Perdana, S.Si., M.Sc., selaku dosen pembimbing 2 

yang senantiasa memberikan saran arahan kepada saya selama mengerjakan 

tugas akhir ini. 

3. Bapak Alvin Pratama, S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing 3 yang senantiasa 

memberikan ilmu, saran, masukan, dan arahan kepada saya selama mengerjakan 

tugas akhir ini. 

4. Bapak Zulfikar Adlan Nadzir S.T., M.Eng., selaku dosen yang selalu 

memberikan ilmu, saran, masukan, bimbingan, dan arahan kepada saya selama 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Bapak Ilyas, S.Si., M.T., selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan 

serta motivasi untuk saya bisa menyelesaikan tugas akhir. 

6. Dosen Geomatika Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan 

dukungan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Orang tua dan saudara saya yang selalu memotivasi, mendoakan, memberikan 

dukungan baik secara moril maupun finansial selama pengerjaan tugas akhir ini 
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8. Teman-teman Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

memberikan semangat dan dukungan sehingga saya bisa sampai di tahap ini. 

9. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu. 

Lampung Selatan, 28 Mei 2021 

Penulis, 

 

ANNISA PERMATA SARI  
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