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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur saya agungkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat 

dan kasih karunianya hambanya ini masih mampu mengerjakan bahkan 

menyelesaikan Tugas Akhir ini pada waktu yang tepat, dan juga berkat dukungan 

dari orangtua berserta orang-orang baik yang ada disekitar saya. 

Terima kasih dari lubuk yang paling dalam saya ucapkan kepada seluruh 

pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Pertolongan 

serta kehadiran kalian merupakan bentuk nyata bahwa pribadi ini tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa saling membutuhkan satu sama lain. 

Tugas Akhir ini menjadi sangat penting bagi penulis sebagai syarat 

kelulusan sarjana S1 setelah menempuh pendidikan di Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota ITERA selama kurang lebih 6 tahun. Tugas akhir ini merupakan 

suatu karya kecil yang tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dari berbagai 

pihak dengan judul “Proyeksi Maksimum Daya Dukung Lahan Terbangun serta 

Keterkaitannya terhadap Kemampuan Lahan di Kecamatan Jati Agung, Lampung 

Selatan”. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama kuliah maupun 

penyelesaian Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Bapak Dr. Ir.  Muhammad Irfan Affandi, M.Si sebagai dosen pembimbing 

yang telah dengan sangat sabar memberi arahan kepada penulis selama 

penyusunan Tugas Akhir ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya 

kerjakan, serta terima kasih sebesar – besarnya atas semua dukungan yang 

diberikan. Semoga Tuhan memberikan balasan yang tak terhingga. Amin. 

2. Adnin Musadri Asbi, S.Hut.,M.Sc. sebagai dosen pembimbing yang telah 

dengan sangat sabar memberikan arahan serta pencerahan untuk 

penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tuhan memberikan balasan yang tak 

terhingga. Amin. 

3. Bapak Zulqadri Ansar S.T., M.T. dan Ibu Lutfi Setianingrum, S.T.,M.URP. 

sebagai dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan banyak 
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masukan dan kritikan yang sangat berharga sehingga membuat Tugas Akhir 

ini lebih baik lagi.  

4. Bapak Dr. Ir.  Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA.  

5. Bapak Asirin, S.T., M.T. selaku dosen wali penulis yang telah sabar 

membimbing perwalian akademik selama perkuliahan mulai dari awal 

kuliah hingga akhir . Terimakasih pak akhirnya sudah lepas perwalian. 

Semoga Tuhan memberikan balasan yang tak terhingga. Aiin 

6. Segenap pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA 

atas ilmu dan bimbingan yang diberikan yang sangat berarti. Semoga setiap 

kabaikan Bapak dan Ibu dibalas olah Tuhan yang Maha Kuasa. 

7. Seluruh pegawai di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA, 

terima kasih atas bantuannya dalam penyelesaian masalah administrasi. 

 
 
 

 

Lampung Selatan, 13 Agustus 2021 

Peneliti,  

 

 

Ober Difan Siregar 

 

 

 

 


