
xii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir yang berjudul “Studi Land Subsidence Menggunakan Data 

SuGAr Dan InaCORS di Sumatra (Studi Kasus : Kepulauan Bangka Belitung, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung)”. Laporan ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. 

Saya harap agar laporan tugas akhir ini memberikan informasi serta pembelajaran bagi 

pembaca.  

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini khususnya kepada. 

1. Kedua orang tua, Bapak Sriyono dan Ibu Samini, yang selalu mendoakan dan 

memberi mendukung yang tiada hentinya demi masa depan anak-anaknya. 

2. Ketiga kakak  Neta, Neti, dan Diah, yang telah tiada bosan memberi nasehat, 

semangat serta dukungan untuk terus tetap berjuang dan tidak mudah putus asa 

3. Bapak Dr. Heri Andreas, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu 

dan pengetahuan selama proses penulisan. 

4. Bapak Redho Surya Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing kedua yang 

selalu siap dalam meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu dan 

pengetahuan, serta tidak lupa selalu memberi semangat untuk menyelesaikan 

penulisan Tugas Akhir. 

5. Bapak Satrio Muhammad Alif, S.T., M.T., selaku dosen wali penulis yang selalu 

memberikan nasihat agar dapat menyelesaikan studi dengan maksimal dan tidak 

lupa selalu memberi arahan dari awal semester hingga akhir semester. 
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6. Meli Susanti dan Sindi Alfianita sahabat, teman seperjuangan dari awal SMA 

hingga saat ini, semoga kita selalu menguatkan satu sama lain dan sukses dengan 

jalan masing-masing. 

7. Azura Purnama Wanti Siregar sahabat dan teman satu kosan dari awal perkuliahan 

hingga saat ini yang selalu terlihat di setiap sudut kosan, dan Juwita Pebrianti 

sahabat dan teman satu Kabupaten yang selalu memberi nasihat. 

8. Novia Restiana teman dari mulai KKN hingga saat ini yang tidak bosan menjadi 

pendengar keluh kesah. 

9. Seluruh teman–teman seperjuangan Teknik Geomatika ITERA 2017 atas dukungan 

yang telah diberikan. 

10. Penulis sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya 

bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, 

terima kasih karena sudah mau untuk tetap kuat. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penyampaian tugas akhir, baik dari materi maupun teknik dalam penyajian tugas akhir 

ini.  Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun 

untuk perbaikan atau penelitian selanjutnya. Harapan penulis semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi perkembangan dan ilmu pengetahuan. 

 

 

Lampung Selatan, 30 Juni 2021     
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