
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah; kita meminta pertolongannya, dan 

memohon ampunan kepadanya-Nya. Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini dengan judul “Kapasitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Terhadap 

Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan”. Penyusunan 

laporan penelitian tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan 

tingkat sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini berkat 

bantuan dan bimbingan dari Allah dan beberapa pihak mulai dari masa perkuliahan 

sampai pada penyusunan laporan tugas akhir dan tanpa bantuan serta bimbingannya 

tersebut akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini, yaitu kepada: 

1. Allah l tuhan yang maha esa dan maha kuasa atas segala sesuatu. Satu-

satunya tuhan yang berhak disembah dan diibadahi, dan hanya kepadanya 

lah diri ini meminta pertolongan, yang telah memberikan izin, ilmu, dan 

kehendak terhadap proses penyelesaian penyusunan laporan penelitian 

tugas akhir ini.  

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

utama selama masa penyelesaian tugas akhir yang telah meluangkan waktu 

untuk bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan penelitian 

tugas akhir ini. Serta selaku Koordinator Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. 

3. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc. selaku dosen pembimbing 

pendamping selama masa penyelesaian tugas akhir yang telah menyediakan 

waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan, dan 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. 

4. Dwi Bayu Prasetya S.Si., M.Eng. selaku dosen penguji satu pada seminar 

pembahasan dan sidang akhir yang telah memberikan saran dan masukan 

yang bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

5. Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP. selaku dosen penguji dua pada seminar 

hasil dan sidang akhir yang telah memberikan saran dan masukkan yang 

bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

6. Ibu Baiq Rindang Aprildahani, S.T., M.T. selaku koordinator tugas akhir 

yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan persyaratan 

administrasi terkait tugas akhir ini 

7. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. 

8. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang saangat bermanfaat. 



9. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera. 

10. Seluruh staf tata usaha, staf perpustakaan, staf kebersihan, dan staf 

keamanan atas segala bantuan yang diberikan selama perkuliahan 

berlangsung. 

11. Seluruh pihak instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah 

membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

Demikianlah kata pengantar ini disusun sebagaimana mestinya. Penulis berharap 

bahwa laporan tugas akhir ini dapat memiliki manfaat bagi diri penulis pribadi 

maupun bagi orang lain yang membacanya khususnya menambah wawasan terkait 

keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan 

terima kasih 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Lampung Selatan, 28 Januari 2021 

Penulis, 

 

Abdullah Bayuwotjo 

 

 


