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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah

mencurahkan segala berkah, kasih sayang, dan karunia sehingga Tugas Akhir yang

berjudul “Konsep Nilai Kenyamanan Ruang Dari Sudut Pandang Anak-Anak di

Kecamatan Kotabumi” dapat selesai dengan baik, tepat waktu, dan menerima

penghargaan yang sangat baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan gelar SPWK (Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota) dari

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera.

Peneliti Banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan

ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Pradono, S.E., M.Ec.Dev, selaku pembimbing utama yang sangat

hebat. Terimakasih banyak atas semua waktu, tenaga, dan pikiran yang telah

Profesor berikan untuk peneliti. Terimakasih banyak karena Profesor selalu

mendukung dan membimbing peneliti selama ini. Semoga Allah SWT selalu

melimpahkan kasih sayangnya kepada Prof, dan semoga Allah SWT selalu

memberikan kesehatan serta umur panjang kepada Profesor. Peneliti juga

memohon maaf atas semua kesalahan dan kelalaian selama menyelesaikan

tugas akhir ini.

2. Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP, selaku pembimbing yang sangat luar biasa,

kebaikan yang sangat besar, serta kesabaran yang luar biasa, yang telah

mendampingi peneliti sejak peneliti merumuskan tema penelitian, sehingga

peneliti bisa berada di fase ini dengan perasaan yang sangat bangga. Selama

mendampingi peneliti, Ibu Lutfi tidak hanya mensupport peneliti untuk

menyelesaikan tugas akhir dengan sangat baik akan tetapi Ibu Lutfi juga

membimbing peneliti untuk menjadi pribadi yang sangat luar biasa agar peneliti

dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama diperkuliahan untuk

membangun Indonesia. Terimakasih banyak yang sebesar-besarnya Ibu Lutfi,

karena Ibu Lutfi telah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada

peneliti untuk melakukan penelitian ini serta bersedia mengorbankan waktu Ibu

untuk selalu mendampingi dan membimbing peneliti. Semoga Allah SWT
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selalu melimpahkan karunia yang sangat luar biasa kepada Ibu Lutfi dan

semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu Lutfi atas semua yang Ibu

Lutfi Berikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan

kesehatan dan umur panjang kepada Ibu Lutfi, sehingga Ibu Lutfi dapat

menyaksikan peneliti untuk membangun Lampung.

3. Husna Tiara Putri, S.T., M.T, selaku penguji pertama. Peneliti sangat

mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Tiara, karena Ibu Tiara telah

mendukung dan memberikan kepercayaan peneliti untuk dapat menyelesaikan

tugas akhir ini dengan baik. Terimakasih banyak juga peneliti sampaikan

kepada Ibu Tiara, atas semua ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama

perkuliahan serta masukan-masukan yang sangat membangun selama proses

pengerjaan tugas akhir ini.

4. Yudha Rahman, S.T., M.T, selaku penguji kedua. Peneliti sangat banyak

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena Bapak telah

membantu peneliti menyempurnakan isi tugas akhir ini. Terimakasih banyak

peneliti sampaikan atas semua ilmu yang Bapak berikan kepada peneliti selama

perkuliahan serta dukungan selama peneliti menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih.

5. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si, selaku ketua Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera.

6. Helmia Adita Fitra, S.T., M.T, selaku dosen wali akademik yang telah

mengarahkan peneliti menjadi pribadi yang lebih baik.

7. Koko Setiawan, S.Pd, selaku administrasi umum Program Studi Perencanaan

Wilayah dan Kota yang telah banyak membantu peneliti dalam proses izin

survey penelitian.

8. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi

Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat

bagi peneliti.

9. Seluruh staff administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Institut Teknologi Sumatera, maupun staf tata usaha serta staf perpustakaan atas

segala kerja sama dan bantuan yang diberikan selama proses penyelesaian tugas

akhir.
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Dan untuk keluarga, yang tidak cukup rasanya hanya peneliti ucapkan

terimakasih. Peneliti kirimkan doa terbaik dan salam cinta kepada:

1. Bapak Heru Subagio, S.Pd dan Mamah Popon Fatimah, kedua orang tua

peneliti. Mamah dan Bapak yang tiada lelahnya selalu memberikan kasih

sayang, rasa cinta, serta dukungan  yang sangat luar biasa kepada peneliti,

sehingga peneliti dapat berada di fase yang sangat luar biasa. Peneliti

sembahkan karya ini untuk mamah dan bapak sebagai salah satu dari sekian

banyak pengorbanan yang telah mamah dan bapak berikan untuk peneliti.

Terimakasih banyak karena mamah dan bapak selalu mendukung dan

mendoakan peneliti, sehingga setiap hal yang dihadapi peneliti selalu diberikan

kemudahan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT membantu peneliti menjadi

anak yang dapat membanggakan untuk mamah dan bapak. Salam sayang dan

cinta dari peneliti untuk mamah dan bapak, i really really love you!!!

2. Emak, Babah, dan Mbah. Nenek dan Kakek peneliti, terimakasih banyak atas

semua dukungan, doa, dan kebanggan. Semoga Allah SWT membantu peneliti

menjadi cucu kebanggan nenek dan kakek.

3. Nining Nurcahyani dan Muhammad Al Fatih, adik dari peneliti yang selalu

mendorong peneliti untuk menjadi sosok kakak yang dapat menjadi contoh

terbaik untuk kalian. Semoga kelak mereka menjadi orang-orang hebat yang

dapat membanggakan mamah dan bapak serta dapat membangun bangsa ini.

Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada setiap

orang yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti, baik secara

langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

1. Anak kosant pance (Rina, Khansa, dan Lisa), terimakasih atas semua

dukungan, doa, serta waktu kalian selama ini. Makasih rina udah jadi orang

tua ke-2 di kosant juga selalu ngajakin main keluar kalo aku lagi badmood,

makasih Lisa selalu masakin kita ketika kita lagi sibuk-sibuknya ngurusin

tugas yang engga kelar-kelar, makasih khansa udah mau nemenin tidur kalo

engga ada siapa-siapa dikosant. Maafin aku ya suka marah-marah sama

kalian, sebenernya itu tanda kalo aku sayang banget sama kalian. Dan

khusus buat khansa, maaf ya sa aku selalu jailin kamu ehehehe. Semangat
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terus buat kalian, ayok-ayok jangan patah semangat, kalian hebat... i miss

you guyss!!!

2. Fradina, temen se-KP di Yogya. Makasih banyak ya din udah mau nemenin

aku dikosant ketika semua orang engga ada dikosant, makasih banyak juga

karena udah mau sama-sama ngurusin semua kelengkapan berkas untuk

pendaftaran yudisium yang tinggal menghitung hari. Semangat terus buat

kita semua, semoga lillah kita Allah gantikan dengan berkah yang

melimpah.

3. Refa, Caca, Najwa, dan semua anak-anak di Kecamatan Kotabumi yang

telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti, sehingga peneliti dapat

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semangat ya adik-adik, terus

belajar dengan giat supaya cita-cita kalian bisa tercapat, fight!!!

4. Teman-teman seperjuangan (PWK 16), terimakasih banyak atas semua

pengalaman dan pengajaran yang kalian berikan untuk peneliti.

Terimakasih banyak atas berbagai masalah yang kita hadapi sama-sama bisa

menjadika kita pribadi yang lebih baik lagi. Semangat teman-teman

semuanya !!!!!!

5. Keluarga besar di HMP Mandalanata ITERA yang tidak dapat disebutkan

satu persatu. Terima kasih karena sudah menjadi pengalaman yang sangat

berhaga untuk peneliti. HMP! PLAN THE FUTURE!;

6. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu namun tidak dapat

disebutkan satu per satu.

Dalam kesempatan ini peneliti juga meminta maaf apabila selama proses

penyusunan tugas akhir ini ada pihak yang merasa terganggu. Pada akhirnya,

peneliti berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaatkan bagi perluasan ilmu

pengetahuan khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Oleh karena itu,

peneliti sangat menerima kritik dan saran yang sangat membangun untuk

menyempurnakan Tugas Akhir ini.

Lampung Selatan, 23 Juni 2020

Nisfi Eka Sulistiorini


