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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Identifikasi Pola Spasial Perkembangan 

Fisik Melalui Pertumbuhan Kawasan Perumahan di Kecamatan Sukarame Kota 

Bandar Lampung”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah 

satu syarat mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan  Institut  Teknologi  Sumatera.  Penulis  

menyadari  bahwa penyelesaian,  pelaksanaan,  dan  penyusunan  laporan  

penelitian  tugas  akhir  ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

mendukung, membimbing, dan memotivasi penulis dalam penyelesaiannya. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut: 

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

pembimbing utama dan sekal igus sebagai  Koordinator  Program 

Studi  Perencanaan Wilayah dan Kota Inst i tut  Teknologi  

Sumatera  yang telah membimbing penulis dengan baik, yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan saya dalam 

penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala ilmu, masukan serta 

arahannya; 

2. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua 

yang juga telah membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini sejak 

awal. Terima kasih atas segala ilmu, masukan serta arahannya; 

3. Bapak Dwi Bayu Prasetya S.Si.,M.Eng. dan Ibu Shahnaz Nabila Fuady, 

S.T., M.T. selaku dosen penguji dalam sidang pembahasan yang telah 

memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang bermanfaat dalam 

penyelesaian tugas akhir; 

4. Bapak Zulqadri Ansar, S.T., M.T. dan Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. 

selaku dosen   penguji   dalam   sidang   ujian   akhir   yang   telah   

memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang bermanfaat dalam 

penyelesaian tugas akhir; 
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5. Seluruh pengajar Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu 

yang  bermanfaat  bagi Penulis  sebagai  bekal dalam pelaksanaan  Tugas 

Akhir dan dalam kehidupan masa yang akan datang; 

6. Seluruh staf akademik, staf jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayahan, staf perpustakaan, staf laboratorium atas segala bantuan dan 

kemudahan yang diberikan kepada Penulis selama perkuliahan ataupun dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini; 

 

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang terdekat yang 

tidak  pernah  berhenti  memberikan  dorongan,  bantuan,  dan  motivasi  kepada 

Penulis secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini: 

 

1. Papa Fanahatodo Lature dan Mama Adi l ina  Waruwu sebagai orang tua 

yang telah mengarahka, memberikan doa dan dukungan sehingga menjadi 

motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

2. Yeli Krisdayanti Lature, Bonanza Julio Lature, Dorkasanano Lature dan 

Chenoki Lature selaku adik-adik penulis yang telah memberikan dorongan 

dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir; 

3. Keluarga  besar  Penulis  yang  berada  di  Nias, Medan dan Jambi yang selalu 

memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan; 

4. Teman-teman dan adik-adik HMP Mandalanata, yaitu Putri Salamah, Venny, 

Nuansa, Wido Wibisono, Bayu Ragel, Luqeeto, Panji, Ober dan Abdullah 

Bayu. Terima kasih karena telah memberikan pengalaman berharga dalam   

berorganisi, dan menjadi keluarga di Institut Teknologi Sumatera; 

 

 

Lampung Selatan, 24 Februari 2020 

Penulis, 

 

 

 

Alfa Kuswar Noachi lature 


