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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan 

rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Analisis tingkat potensi dan aktivitas tangkap ikan di wilayah ekosistem 

blue carbon indonesia berdasarkan data klorofil-a, suhu permukaan laut, dan VIIRS 

boat detection (VBD)”. Tugas akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai derajat Sarjana Teknik, Program Studi Teknik Geomatika, Jurusan 

Teknologi Instrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tidak dapat 

terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik 

secara materil maupun non materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima 

kasih kepada beberapa pihak. Pertama, kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kenikmatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penelitian ini. Kedua, terimakasih atas doa dan dukungan kedua 

orang tua penulis yaitu Bapak Marsiono dan Ibu Sri Harningsih serta adik saya 

tercinta Falih Hibatullah. Ketiga penulis mengucpkan terimakasih kepada bapak Ir. 

Irdam Adil, M.T selaku ketua program studi Teknik  geomatika yang telah 

memberikan pelayanan akademik, sarana dan prasana semasa perkuliahan. 

Keempat, terimakasih atas ide, bimbingan dan dukungan pembimbing penulis yaitu 

Pak Anjar Dimara Sakti selaku pembimbing satu dalam tugas akhir penulis, Pak 

Adam Irwansyah Fauzi selaku pembimbing dua penulis dan Ibu Emiyati selaku 

pembimbing tiga penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik dan tepat. Kelima penulis mengucapkan terimakasih atas saran dan 

dukungan yang telah diberikan kepada penguji siding tugas akhir penulis yaitu pak 

Muhammad Ulin Nuha, S.T, M.Eng dan pak Satrio Muhammad Alif S.T, M.T. 

Keenam terimakasih kepada selurh dosen dan staf akademik Teknik Geomatika atas 

dukungan, bimbingan dan ilmu yang selama ini diiberikan sehingga penulis dapat 

lulus menjadi sarjana Teknik. 

Ketujuh, terimakasih kepada Yustika Purnama dan Megawati Oktaviani yang 

telah berjuang bersama,selalu menemani sampai larut malam dan bersama dalam 



x 

 

 

mengerjakan tugas akhir ini. Kedelaan, terimakasih kepada teman-teman penulis 

yaitu Azizah, Sarjul, Septa, Vani, Dewi, dan Risna atas doa dan dukungannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhi ini. Kesembilan, terimakasih atas 

doa dan dukungan semua teman-teman Teknik geomatika 2017 atas dukungan, 

pembelajaran, dan rasa kekeluargaan selama empat tahun kuliah di insititut 

teknologi sumatera. Kesepuluh terimakasih kepada semua teman-teman penulis 

yang selalu memberikan doa dan dukungan. 

 Besar harapan penulis agar penulisan tugas akhir yang telah disusun ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir 

ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran 

dari pembaca untuk kesempurnaan penulisan ini. 

 

Lampung Selatan,         April 2021 

Penulis, 

 

 

 

BALQIS FALAH ROBBANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


