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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Penentuan Ambang Batas Curah Hujan dan Zonasi Titik Longsor Terhadap Curah 

Hujan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2020”. Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Fisika 

Institut Teknologi Sumatera. 

  

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini banyak 

kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah 

SWT, serta tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan juga bimbingan dari berbagai 

pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu,penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis yaitu mama Yeni Aprilia yang telah menjadi wanita yang 

kuat selama ini telah menjadi orang tua tunggal yang sangat hebat serta papa 

Muhammad Saian beserta ketiga adik penulis yaitu Dimas Wijaya, Anisa Rizky 

Amalia dan Shaqila Rizky Oktaviola yang telah mendukung baik moril maupun 

materil serta seluruh kasih sayangnya sehingga sampai saat ini penulis masih terus 

berjuang untuk membahagiakan kalian. 

2. Ibu Dr. Ikah N P Permanasari,S.Si.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan 

sabar telah memberikan ilmu, waktu, bimbingan, masukan serta arahan selama awal 

penyusunan hingga akhir penulisan tugas akhir 

3. Seluruh dosen Program Studi Fisika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan. 

4. Bapak Muhammad Samsul Anrokhi yang selama 3 tahun telah menjadi dosen wali 

penulis yang dengan sabar dan bersedia menerima segala keluh kesah penulis selama 

masa perkuliahan. 
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5. Lembaga Pemerintahan BMKG dan BPBD Provinsi Lampung yang telah mendukung 

melalui ketersediaan memberikan data terkait penyelesaian Tugas Akhir ini. 

6. Teruntuk M.Aziz Wijayanto,S.T. yang telah sama sama berjuang mendapatkan gelar 

dengan segala support dan bantuan serta kesabaran menemani penulis hingga 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Teman teman terdekat penulis Balqis, Leni, Gita, Annisa, Diana, Neli, Mona, Dian, 

Ayu, Fifkha, Novia, Hayatun, Mustika, serta angkatan 2017 dan kakak tingkat 

HIMAFI ITERA yang telah memberikan semangat dan dukungan dengan keceriaan 

kalian selama ini. 

8. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu selama penulis menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

Penulis mempunyai harapan besar skripsi ini memberikan manfaat kepada semua 

pembacanya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bisa bermanfaat dan semoga 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberi lindungan kepada kita semua. 

Lampung Selatan, 27 Agustus 2021 

Penulis, 

 

 Mia Rizky Vanessa 


