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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh 

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan karunianya saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir  ini. 

Dan tidak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada jungungan kita Nabi 

Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan untuk 

berbubat kebajikan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir 

tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak 

baik secara materiil maupun non materiil. Maka, penulis menyampaikan banyak-

banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi dan selalu 

mendoakan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

2. Bapak Ir. Dr. Eka Djunarsjah, M.T. sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu 

memberikan dukungan, saran, dan kritik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak Aulia Try Atmojo, S.Kel., M.T., sebagai dosen pembimbing 2 yang 

selalu memberikan dukungan, saran, dan kritik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Bapak Ir. Irdam Adil, M.T. selaku ketua Program Studi Teknik Geomatika 

Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan pelayanan akademik, 

sarana-prasarana dan sebagainya selama masa perkuliahan. 

5. Bapak Satrio Muhammad Alif,S.T,.M.T., selaku dosen wali yang selama ini 

tidak lelahnya menasehati dan membimbing penulis untuk mengarungi 

kehidupan sebagai mahasiswa di kampus. 

6. Seluruh Dosen dan Staf Tenaga Kependidikan Program Studi Teknik 

Geomatika Institut Teknologi Sumatera. 

7. Seluruh teman-teman Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera 

angkatan 2017. 
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8. Keluarga Himpunan Mahasiswa Geomatika (HMG) Institut Teknologi 

Sumatera 

9. Teman- teman seperbimbingan Bapak Eka karena telah membantu dengan 

saling menyemangati satu sama lain. 

10. Teman- teman seperbimbingan Bapak Aulia karena telah membantu dengan 

saling menyemangati satu sama lain. 

11. Tisa, Dita, Afifah teman satu grup perjulitan saya, karena dengan mereka 

saya bisa tertawa dengan ha-hal receh di bawah standar. 

12. Teman-teman senator himpunan yang ada di ITERA yang selalu memberikan 

saya kerjaan, karena dengan itu saya termotivasi untuk segera menyelesaikan 

Tugas Akhir ini agar segera terbebas dari masa jabatan. 

13. Kelurga ceria yang selalu memberikan saya semangat ketika begadang 

mengerjakan tugas akhir ini. 

14. Siti Nur Aisyah yang telah memberikan waktunya untuk menemani dan 

membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

Tugas akhir ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis 

membutuhkan kritik maupun saran dari pembaca guna perbaikan penulisan selanjutnya 

untuk penulis. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya untuk 

masyarakat luas, institusi pendidikan, institusi pemerintahan, serta untuk penulis 

sendiri. 

 

Lampung Selatan, 28 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

AYU APRILIA 

 


