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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan 

rahmat yang telah diberikan saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir saya yang 

berjudul “Tingkat Kepuasan Penghuni Perumahan Produk Program Sejuta Rumah 

Terhadap Penyediaan Komponen Fisik Perumahan (Studi Kasus : Perumahan 

Permata Asri Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Penulisan Tugas Akhir ini 

dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Perencanaan 

Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut 

Teknologi Sumatera. Saya menyadari dalam proses penulisan Tugas Akhir ini 

membutuhkan bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak karena keterbatasan 

kemampuan dan juga pengetahuan saya. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Sri Maryati, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam proses penyelesaian 

tugas akhir ini; 

2. Ibu Husna Tiara Puri, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikiran dalam mengarahkan 

saya selama proses penyusunan tugas akhir dari awal penentuan topik 

hingga selesai penyusunan tugas akhir ini; 

3. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. dan Ibu Mia Ermawati, S.T., M.T. 

selaku dosen pembahas pada seminar proposal saya, berkat arahan dan 

masukan beliau sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir 

saya; 

4. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. dan Ibu Tetty Harahap, S.T., M.Eng. 

sebagai pembahas pada seminar pembahasan dan sidang ujian akhir saya 

yang telah memberi banyak masukan sehingga dapat mempermudah dalam 

penyelesaian tugas akhir saya; 

5. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T. selaku dosen wali akademik yang telah 

banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan juga motivasi 

ketika saya menjalani masa perkuliahan di PWK ITERA; 
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6. Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP. selaku koordinator tugas akhir saya 

yang telah meluangkan waktunya dalam membantu dan memberikan arahan 

terkait tugas akhir saya; 

7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah banyak memberikan ilmu bagi saya pribadi 

sebagai bekal yang sangat bermanfaat bagi saya baik pada masa perkuliahan 

ataupun sebagai bekal untuk masa depan saya; 

8. Staf administrasi program studi Bapak Koko Setiawan, S.Pd., dan staf JTIK, 

yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan administrasi dari 

awal proses pengerjaan tugas akhir sampai dengan pendaftaran wisuda; 

9. Seluruh surveyor part 1, surveyor part 2, dan responden penelitian yang 

telah berkontribusi dalam proses penyusunan tugas akhir ini. 

 

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal 

dari Allah SWT. Demikianlah Tugas Akhir ini disusun untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak khususnya dalam menambah pengetahuan terkait Tugas Akhir 

ataupun lingkup kerja bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Lampung Selatan, 15 Juni 2020 

 

    Penulis, 

Pandu Dewa Nata 
 

 


