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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat dan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “Prediksi Penutupan Lahan Kota Bandar Lampung dan Prediksi 

Simpangan Tahun 2030 Terhadap RTRW”. adapun penyusunan laporan tugas 

akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 

ini terdapat pihak-pihak yang membantu, mengarahkan hingga membimbing 

penulis dalam menyelesaiakan penelitian ini. Sehingga penelitian tugas akhir ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada: 

1. Ir. Andi Oetomo, MPL. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian tugas 

akhir ini hingga selesai; 

2. Bapak Zulqadri Ansar, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan semangat 

dan motivasi hingga terselesaikannya penelitian tugas akhir ini; 

3. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc. dan Ibu Lutfi Setianingrum, S. 

T., M. URP. selaku dosen pembahas saat seminar pembahasan dan selaku 

dosen penguji saat ujian sidang akhir yang telah memberikan arahan, 

masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penelitian tugas 

akhir ini; 

4. Ibu Zenia F. Saraswati, S.T., M.PWK. selaku dosen pembahas saat seminar 

proposal yang telah memberikan arahan, masukan dan saran yang 

bermanfaat dalam penyelesaian penelitian tugas akhir ini; 
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5. Ibu Helmia Aditia Fitria, S.T., M.T. dan Mia Ermawati, S.T., M.T. . selaku 

dosen wali akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan 

motivasi selama menjalankan perkuliahan di ITERA; 

6. Seluruh dosen/pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

ITERA, ITB, dan Unila yang telah memberikan ilmu mengenai perencanaan 

wilayah dan kota yang bermanfaat bagi penulis baik dalam pelaksanaan 

tugas akhir maupun jenjang pendidikan/pekerjaan yang akan datang; 

7. Seluruh staf akademik, perpustakaan, laboraturium dan keuangan ITERA 

atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama 

perkuliahan maupun dalam penyusunan tugas akhir; dan 

8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan penelitian tugas 

akhir ini. 

   


