
vi 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, berkat 

segala rahmatNYA laporan tugas akhir dengan judul “Perbandingan Penerapan 

Konsep Smart City Indonesia: Kasus Kota Bandung dan Kota Surabaya” dapat 

tersusun hingga selesai. Tugas akhir ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan 

syarat mendapatkan gelar sarjana. Dalam pelaksanaannya, saya menyadari bahwa 

adanya hambatan-hambatan yang dialami selama proses penelitian dan penulisan 

tugas akhir berlangsung. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat saya lewati 

karena adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, ucapan 

terima kasih sebesar-besarnya saya berikan kepada: 

1. Allah SWT berkat rahmatNYA saya dapat melalui hambatan-hambatan yang 

saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama proses 

penyusunan tugas akhir berlangsung, saya masih diberikan kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana, serta saya diberikan 
kesempatan untuk dapat memberikan karya terbaik saya melalui tugas akhir ini. 

2. Kedua orangtua saya yang telah membesarkan saya hingga saat ini saya 

berkesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kedua orangtua 

saya juga yang selalu memberikan dukungan kepada saya di masa sulitnya saya, 

yang senantiasa mendengarkan saya dalam setiap keluh kesah saya, serta selalu 

menguatkan dan mendoakan saya. 

3. Bapak Prof. Dr. Eng. Pradono SE, M.Ec. Dev selaku pembimbing 1 saya yang 

senantiasa membimbing saya dengan sabar, mengapresiasi kerja keras saya 

disamping kekurangan-kekurangan saya, dan senantiasa berbagi ilmu dengan 

saya. 

4. Ibu Lutfi Setianingrum, S.T.,M.URP selaku pembimbing 2 saya yang juga 

senantiasa membimbing, memberikan arahan, berbagi ilmu, membantu 

kesulitan saya, dan mendengarkan keluh kesah saya. Ibu Lutfi juga yang telah 

menjadi contoh dan dorongan bagi saya untuk berani mengambil keputusan 

dalam menggunakan penelitian induktif. 

5. Bapak Fran Sinatra, S. P, M. T selaku penguji 1 saya yang senantiasa 

memberikan arahan kepada saya dan senantiasa berbagi ilmu dengan saya. 

6. Ibu Tetty Harahap, S. T, M. Eng selaku penguji 2 saya yang senantiasa 

memberikan arahan dan berbagi ilmu dengan saya.  

7. Niko Josevino Simangunsong yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, 

kekhawatiran, dan kesedihan saya, yang juga senantiasa memberikan semangat, 

dukungan, dorongan, bantuan, kepercayaan, dan meyakinkan saya, serta selalu 

memberikan pandangan yang positif kepada saya. 

8. Ardine Khairunnisa, Irza Humaira, Maulidini Aulia Tasya, Faras Nurul Hilma 

selaku sahabat yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran 

saya selama proses penulisan tugas akhir berlangsung, serta senantiasa 

memberikan semangat, saling mendukung, dan saling memberikan 

kegembiraan. 

9. Ramadhan Khusnul Khotimah, Raihan Anggraini Putri, Nanda Rizky Putri, dan 

Diana Christin selaku sahabat yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, 
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kekhawatiran, dan kesedihan saya yang juga senantiasa memberikan dukungan, 

semangat, dan kepercayaan kepada saya. 

10. Dwi Ayuni Wijaya, Syifa Novia Tabrani, Tri Utomo, Novita Ayu, Alma 

Shintya, Farid Adam, dan Warid Zul Ilmi selaku teman, serta Siti Kagiarin, 

Nisfi Eka Sulistiorini, Mira Shanty, dan Chania Rahmah selaku teman 

seperbimbingan yang senantiasa membantu saya dalam memperoleh informasi 

dan senantiasa membantu saya dalam mempersiapkan Sidang Tugas Akhir 

saya. 

11. Teman-teman seperbimbingan lainnya yaitu Eki Ilham Fisabilillah, Fajar, Trisa 

Maulidya Putri, Ian Nico Panra Sinaga, Heni Marta Diana Matita Putri, Fradina 

Agustin, Ninik Widi Wahyuni, Muhammad Haikal Trinanda, Pierre Indra K, 

dan Ade Amanullah yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan satu 

sama lain selama proses bimbingan, pencarian data, penyusunan laporan TA, 

sidang-sidang yang dilakukan, hingga sebelum proses percetakan.  

12. Teman-Teman PWK RB yang telah memberikan begitu banyak pengalaman 

dan dukungan selama proses perkuliahan. 

13. Teman-Teman Plato 2016 yang begitu banyak memberikan cerita suka dan 

duka bersama, saling mendukung, menguatkan, dan membantu satu sama lain.  

14. Teman-Teman, Kakak-Kakak, dan Adik-Adik HMP Mandalanata yang begitu 

banyak memberikan cerita, berbagi informasi, dan pengalaman selama proses 

perkuliahan. 

 


