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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Salam sejahtera untuk kita semua, 

Puji syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

selalu senantiasa menyertai, membimbing, dan memberikan berkat karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Keterkaitan 

Pandemi COVID-19 dan Penggunaan Air Bersih Berdasarkan Pola Perilaku 

Masyarakat di Kota Bandar Lampung” dengan baik. Penulisan penelitian ini 

dilakukan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. 

Dalam segala proses penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis tentunya tak luput 

dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Mama dan Papa tercinta yang selalu memberikan banyak doa dan dukungan 

penuh sehingga menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

2. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T selaku dosen pembimbing I, yang selalu 

sabar dan telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, memberikan 

masukan dan arahan serta dorongan pada penulis sehingga tugas akhir ini 

dapat diselesaikan. Penulis ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf 

apabila terdapat salah kata dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir ini. 

3. Bapak Asep Nurul Ajiid Mustofa, S.T., M.T selaku dosen pembimbing II, 

yang selalu memberikan ide dan saran yang membangun serta bermanfaat 

dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih dan 

mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kelalaian selama mengerjakan 

tugas akhir ini. 

4. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng., dan Ibu Zenia F Saraswati, S.T., 

M.PWK selaku dosen pembahas mulai dari seminar proposal, seminar 

pembahasan, hingga seminar ujian. Terima kasih atas masukan, saran, dan 
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motivasi yang sangat membangun dan bermanfaat bagi penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman yang bermanfaat. 

6. Teman-temanku Dwi Wulandari, Suci Kusumawardani, Melly Kurnia Dewi, 

dan Canggah Abiyyu Ali’in Saputri yang selalu memberikan semangat, 

dukungan, serta membantu mengurus segala kebutuhan terkait tugas akhir. 

7. Seluruh teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 

Sumatera angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

8. Keluarga besar HMP Mandalanata yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

atas bantuan dan dukungan moril yang diberikan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

sehingga segala bentuk masukan akan sangat dihargai. Akhir kata, semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang Perencanaan 

Wilayah dan Kota. 
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