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KATA PENGANTAR  
  

Assalamualaikum, Wr. Wb.  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 

rahmat, hidayah, serta karunia-Nya dalam kelancaran dan kemudahan bagi penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Ketimpangan Akses Air 

Minum dan Sanitasi Layak Antar Wilayah di Indonesia” dapat diselesaikan 

dengan baik. Adapun penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

di Institut Teknologi Sumatera.  

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari banyak 

berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada pihak yang membantu, kepada:  

1. Bapak Asirin, S.T., M.T., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan dalam 

pengerjaan Tugas Akhir, meskipun hanya dapat bimbingan secara offline satu 

kali selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini dikarenakan pandemi Covid-

19, namun tetap memberikan masukan bagi penulis secara online/ daring 

hingga dapat menyelasaikan Tugas Akhir.   

2. Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T., selaku pembimbing kedua yang sangat 

baik dan sabar dapat melungkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

masukan, membimbing, serta mengarahkan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Terima kasih telah menjadi dosen 

pembimbing dan dosen wali yang selalu memberi semangat dan selalu 

mendengarkan keluh kesah penulis. 

3. Ibu, Husna Tiara Putri S.T., M.T., dan Ibu Dinda Sekar Tanjung, S.T., M.T., 

selaku dosen penguji selama pengerjaan Tugas Akhir yang telah memberikan 

masukan dan saran yang membangun untuk kelanjutan proses pengerjaan 

Tugas Akhir hingga menghasilkan Tugas Akhir yang sesuai dan berguna.  

4. Ibu Mentari selaku koordinator Tugas Akhir dan Kak Valen selaku asisten 

akademik yang telah membantu dan sangat sabar menghadapi penulis yang 

merepotkan dalam penyusunan berkas dan jadwal seminar/sidang.  
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5. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Kepala Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera.  

Penyusun juga ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam 

proses penyusunan Tugas Akhir. Penulis berharap agar Laporan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya di bidang 

Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.  

Wassalamualaikum, Wr. Wb.  
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