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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 

atas berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan 

penelitian tugas akhir dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Program 

KPR Bersubsidi Sebagai Solusi Permasalahan Kebutuhan Rumah 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Penyusunan laporan penelitian ini untuk 

memenuhi syarat kelulusan tingkat sarjana pada Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Saya menyadari bahwa, penulisan 

Tugas Akhir ini membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya. Oleh karena itu, saya 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku dosen pembimbing 

utama yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, untuk memberikan 

bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini 

sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik; 

2. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan semangat 

dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini;  

3. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T dan Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., 

M.T selaku dosen pembahas pada seminar proposal saya, sehingga 

mempermudah saya dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik; 

4. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T dan Bapak Hafi Munirwan, S.T., M.Sc. 

selaku dosen pembahas saat seminar pembahasan dan sidang akhir, yang 

telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang bermanfaat 

sampai penyelesaian tugas akhir selesai;  
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5. Bapak Hendro Muliarto S.T., M.T., Ibu Isye Susana Nurhasannah, S.T., 

M. Si., dan Ibu Adinda Sekar Tanjung, S.T., M.T. Selaku dosen 

pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Institut 

Teknologi Sumatera; 

6. Seluruh staf pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat bagi Penulis;  

7. Seluruh staf tata usaha akademik, jurusan, program studi, perpustakaan, 

laboratorium, kebersihan dan keamanan yang secara langsung dan tidak 

langsung membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan tugas 

akhir ini; 

8. Staff instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pihak-pihak lain 

yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan; 

9. P.T Adji Bangun Properti yang bersedia memberikan data yang 

dibutuhkan; 

10. Warga Assyifa 1 yang telah menyediakan waktu untuk memberikan 

informasi; 

11. Semua pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

 

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terimakasih. Semoga laporan tugas 

akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya dalam 

menambah pengetahuan dan wawasan terkait keilmuan Perencanaan Wilayah Dan 

Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.   

 Wassalamualaikum Wr. Wb.  

  

  

Lampung Selatan, 6 November 2020 

Penulis,  

 

 

Nayoda Agung Satria  


