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memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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dukungan yang sebesar-besarnya kepada: 
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banyak terima kasih 
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Klimatologi Pondok Betung yang telah membantu memberikan data 

yang diperlukan, sehingga memperlancar pelaksanaan penelitian ini. 

(5) Bapak Taufik Hidayatullah selaku dosen yang telah memberikan 

berbagai macam pengetahuan di bidang ArcGIS selama menempuh 

pendidikan Strata 1 ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih. 

(6) Sahabat seperjuangan Rey, Nisa, Manda dan Pengejar Kereta 
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(7) Kak Rani dan Kak Winda yang sudah menjadi good listener, serta 

memberikan dukungan baik dari segi moril maupun material selama 

penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini. 
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