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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kehadirat illahi rabbi karena telah memberikan kesempatan peneliti 

untuk menyelesaikan Laporan Penelitian Tugas Akhir ini. Atas rahmat dan hidayah-

Nya peneliti dapat menyusun Laporan Penelitian Tugas Akhir dengan lancar. Laporan 

Penelitian ini disusun guna memenuhi syarat sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Selain itu, Peneliti juga berharap agar laporan ini dapat menambah wawasan bagi 

pembaca.  

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah banyak membantu dan membimbing peneliti selama menyusun laporan ini 

diantaranya:  

 

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing pertama 

yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini 

hingga selesai. Meskipun dalam prosesnya terkendala jarak dan waktu;  

2. Bapak Hafi Munirwan, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah 

bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis serta selalu memberikan semangat dan motivasi hingga 

terselesaikannya penelitian tugas akhir ini;  

3. Bapak  Fran Sinatra, S.P.,M.T. selaku Dosen Pembahas saat seminar proposal dan 

seminar pembahasan serta selaku Dosen Penguji saat ujian sidang akhir yang telah 

memberikan arahan, masukan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan 

penelitian tugas akhir ini;  

4. Ibu Zenia F. Saraswati, S.T.,M.PWK. Dosen Pembahas saat seminar proposal, 

seminar pembahasan dan selaku Dosen Penguji saat ujian sidang akhir yang telah 

memberikan arahan, masukan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan 

penelitian tugas akhir ini;  

5. Seluruh dosen,asisten akademik,staff dan laboran Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota ITERA, serta pengajar 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;  

6. Seluruh staff akademik, perpustakaan, laboratorium dan keuangan ITERA atas 

segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan 

maupun dalam penyusunan tugas akhir; dan  

7. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan penelitian tugas akhir 

ini.  

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini karena keterbatasan 

peneliti sehingga mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Dengan segala 

kerendahan hati berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan 

membutuhkan serta ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.  

 

Lampung Selatan, 02 Juni  2021 


