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KATA PENGANTAR  

Kebutuhan terhadap proses pemetaan terus berkembang pesat khususnya 

dalam bidang pemodelan 3D. Perkembangan teknologi alat yang digunakan terus 

meningkat untuk memenuhi kebutuhan pemodelan 3D dari suatu objek bangunan, 

ataupun objek lainnya. Tahun 2020 perusahaan Apple Inc resmi mengeluarkan 

sensor LiDAR pada perangkat iPad pro 2020 dan iPhone seri 12 pro. Sensor 

LiDAR pada perangkat Apple ini tentunya banyak mengundang perhatian para 

peneliti khususnya yang berfokus pada teknologi LiDAR. Pihak Apple sendiri 

tidak memberikan spesifikasi secara rinci terkait teknologi LiDAR yang mereka 

keluarkan, oleh karena itu penelitian terkait pengujian LiDAR iPhone sangat 

menarik untuk dilakukan untuk mengetahui kemampuan LiDAR iPhone jika 

digunakan dalam proses pemodelan 3D.    

Puji dan Syukur atas ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia 

serta berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan pengerjaan dan penulisan tugas 

akhir ini yang berjudul “Analisis Pemanfaatan LiDAR Pada iPhone Untuk 

Menunjang Kebutuhan Pemodelan Tiga Dimensi”. Tugas akhir ini diajukan dan 

ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik 

pada Program Studi Teknik Geomatika, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses pengerjaan hingga penulisan 

tugas akhir ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan, 

dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Pertama penulis mengucapkan terima kasih 

banyak kepada Tuhan Yesus atas rahmatnya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Kedua, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada Bapak Aldino Rizaldy, S.T., M.Sc. selaku pembimbing 1 yang 

telah memberikan banyak sekali masukan, arahan, bimbingan serta dorongan 

kepada penulis dari mulai proses pengerjaan hingga penulisan tugas akhir ini dan 

kepada Bapak Muhammad Ulin Nuha, S.T., M. Eng. selaku pembimbing 2 yang 

telah memberikan motivasi, dorongan, masukan, hingga bimbingan selama 

pengerjaan tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan tepat 

waktu. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. 



xiv  
  

 

Irdam Adil, M.T. selaku koordinator Program Studi Teknik Geomatika ITERA 

yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan dan memberikan pelayan terbaik di 

Program Studi Teknik Geomatika baik dari administrasi maupun dari segi 

akademik selama masa perkuliahan. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak 

Agung Pandi Nugroho, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik pertama 

yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menjalani perkuliahan dari 

semester 1 hingga semester 5 dan kepada Ibu Een Lujainatul Isnaini, S.T,. M. 

Eng. selaku dosen pembimbing akademik kedua yang memberikan dukungan dan 

motivasi dalam menjalani perkuliahan dari semester 6 hingga semester 8, serta 

penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen 

serta staf di Program Studi Teknik Geomatika ITERA yang senantiasa membantu 

penulis dalam menyelesaikan seluruh mata kuliah dan memberikan pelayanan 

administrasi dalam masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.   

Ketiga, penulis menyampaikan terimakasih kepada teman-teman satu 

kontrakan yaitu Michael Beslin, Samuel Nadeak, Calvin dan Jodi yang telah 

memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. Tidak lupa juga kepada seluruh  teman-teman mahasiswa Teknik 

Geomatika Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi 

Sumatera khususnya Angkatan 2018 yang memberikan banyak sekali pengalaman 

dan memberikan motivasi bagi penulis dalam menjalani masa perkuliahan hingga 

sampai tahap penyelesaian tugas akhir ini dan terimakasih untuk segala 

kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan dan persahabatan selama penulis 

menjalani masa perkuliahan.  

Besar harapan penulis tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

seluruh pembaca karya ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangan menerima 

segala bentuk kritik dalam penulisan tugas akhir ini.  

Lampung Selatan,     Mei 2022  
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