KATA PENGANTAR
Alhamdulillah. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas
akhir yang berjudul, “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS KEBUN BIBIT
RAKYAT DI BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN
HUTAN LINDUNG (BPDASHL) CIMANUK-CITANDUY”.
Laporan tugas akhir ini sungguh tidak akan mungkin dapat terselesaikan
tanpa adaya bantuan dan dukungan dari segala pihak yang ikut andil dalam
berbagai aspek selama masa perkuliahan penulis di UNIKOM. Untuk itu, penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.

Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya selama masa
perkuliahan dan pengerjaan laporan tugas akhir ini. Karunia berupa
kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, keuangan,
waktu, serta yang terpenting iman dan islam yang Alhamdulillah menjadi
salah satu faktor penting dalam terselesaikannya laporan tugas akhir ini
dengan tepat waktu.

2.

Nabi Muhammad SAW, yang menjadi role model, idola dan kebanggan bagi
hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini
dalam keadaan yang inshaa Allah lebih baik daripada ketika saya
memulainya.

3.

Kedua orang tua saya, yang selalu membantu dalam jerih payahnya,
keringatnya, doa dan harapannya, semangat yang selalu diberikan yang
memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini sesegera
mungkin. Ibunda tercinta, Marice Adam, yang tak pernah lepas dari doa
dalam setiap sujudnya, kasih sayang dalam setiap tindakan dan ucapan dalam
menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa juga kepada Ayahanda, Diding
Suhendi, yang tak pernah menyerah dan mendukung segala bentuk
perjuangan saya baik dari segi materil maupun membantu segala urusan tugas
akhir yang demikian membuat saya semangat menyelesaikan pendidikan
saya.
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4.

Bapak Ir. Dodi Susanto, MP. selaku Kepala Balai di BPDASHL CimanukCitanduy yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan
penelitian di BPDASHL Cimanuk-Citanduy ini

5.

Bapak Eman Suherman S.Hut., MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (Kasi RHL) di BPDASHL yang telah membantu penulis dalam
mengumpulkan data dan dokumen penunjang penelitian tugas akhir ini.

6.

Ibu Tati Harihayati, S.T., MT. selaku penguji dua sekaligus dosen
pembimbing yang telah sabar membimbing dan tidak lelah memberikan
masukan kepada penulis hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.

7.

Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom. selaku dosen penguji satu yang memberikan
banyak kemudahan kepada penulis.

8.

Ibu Utami Dewi Widianti, S.Kom., M.Kom, selaku dosen penguji tiga yang
memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis

9.

Teman-teman seperjuangan skripsi IF-7/2014, Ammar, Satriyo, Ariq, Sanny,
Pardan, Dito, Wildan, Reyhan, Sidiq, Wida, Alfian, Ivan, Rian dan sahabatsahabat dekat yang telah bersama-sama melewati tahap demi tahap skripsi
hingga kini ada yang perjuangannya.

10. Teman-teman seperkuliahan Fakhri, Bayu, Canu, Taufiq, Gilang, Bervin,
Jauhar, Firman dan Faris yang telah menemani dalam perkuliahan dan
mengisi waktu luang bersama.
11. Sahabat-sahabat setia Nauli dan Kristiana yang selalu mengisi hari-hari
menjadi sangat menyenangkan.
12. Kak Yudith Hentreisa yang telah memberikan kontribusi dan arahan dalam
mengerjakan skripsi.
13. Dea Kharisma Devi yang telah menjadi partner dalam keadaan susah maupun
senang dan memeberikan semangat dalam menjalani serangkaian kegiatan
belajar di kampus maupun di luar kampus selama kurang lebih 4 tahun ini.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun
telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik
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maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga
laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada segala
pihak yang membutuhkan pada umumnya.
Bandung, 6 Maret 2019

Penulis
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