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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “ Pemantauan Garis Pantai Menggunakan Citra Satelit Landsat 

Resolusi Rendah Di Pantai Pasir Putih, Lampung Selatan” yang dimaksudkan 

untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai kelulusan pada studi. Terselesaikannya 

penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu 

selama penulisan tugas akhir ini. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian 

dan pengerjaan tugas akhir tugas akhir ini adalah sebegai berikut ;  

1. Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih atas Kesehatan, Kecerdasan, Kesabaran, serta 

terkabulnya doa yang selalu dipanjatkan kepadaNYA.  

2. Kedua orang tua, yang telah berjasa dan bekerja keras selama ini untuk 

memberikan Pendidikan yang baik serta dukungan finansial, moral, serta doa 

yang tulus dari keduanya.  

3. Pak M. Aldhiansyah Rifqi F., S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik 

Kelautan Institut Teknologi Sumatera, yang berjasa memberikan bimbingannya 

dalam pengerjaan tugas akhir ini.  

4. Pak Asfarur Rildwan, S.T., M.T. selaku Pembimbing 1 tugas akhir yang 

memberikan waktu, ilmu, serta masukan dan pesan moral kepada penulis dalam 

penyelesaian tugas akhir ini.  

5. Ibu Ayu Libiaty Ahmad, S.Kel., M.T. selaku Pembimbing 2 tugas akhir yang 

memberikan waktu, ilmu, serta masukan dan pesan moral kepada penulis dalam 

penyelesaian tugas akhir ini.  

6. Pak Nanda Nurisman, S.Kel., M.T. yang telah mengizinkan saya menggunakan 

data hasil penelitian sebelumnya untuk melengkapi data dari penelitian ini.  

7. Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si, M.Sc selaku Kepala Badan Informasi 

Geospasial yang telah memberikan saya akses data pasang-surut di stasiun 

Panjang, Lampung.  

8. Seluruh staff pengurus pantai pasir putih yang telah memberikan saya izin 

melaksanakan penelitian di tempat tersebut.  

9. Laboran Laboratorium Teknik Geomatika dan Teknik Kelautan Institut 
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Teknologi Sumatera yang telah memberikan saya izin penelitian serta 

meminjamkan alat penelitian.  

10. Tim penelitian saya (Yusrin KL19, Ferdi KL21) yang telah membantu saya dalam 

melakukan penelitian pengambilan data lapangan di pantai pasir putih, Lampung 

Selatan.  

11.  Seluruh dosen program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera yang 

berjasa memberikan ilmu-ilmu dasar maupun terapan selama perkuliahan yang 

berguna bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. 

12.  Teman dekat saya (Andree, Yosia, Aron, Taufan), teman-teman LT-01, dan 

seluruh teman yang memberikan semua bentuk bantuan kepada saya selama 

menjalankan perkuliahan dan dalam pengerjaan tugas akhir ini.  

13.  Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena telah sabar, 

berusaha, dan juga melewati banyak hal berharga selama ini, dan semoga 

mendapatkan hasil yang terbaik.    

Karena dukungan dari segala pihak yang disebutkan oleh penulis maka tugas akhir 

ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih 

ada kekurangan namun penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan penulis ucapkan terikasih yang sebanyak-banyaknya. 
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