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Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tugas akhir 

dengan judul ‘’Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Sistem Air Minum Komunal di Kelurahan Kaliawi Persada Kota 

Bandarlampung’’ dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan penelitian ini 

untuk memenuhi syarat kelulusan tingkat sarjana pada Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari bahwa, tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pada penyusunan laporan tugas akhir ini 

sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Pada kesempatan ini Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu Penulis 

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, kepada: 

1. Ibu Dr. Sri Maryati, S.T.,MIP. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.  

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

telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan Penulis serta selalu memberikan semangat dan 

motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

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

Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis. 

4. Seluruh Staff Institut Teknologi Sumatera yang telah mempermudah penulis dalam 

menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir. 

5. Lurah dan Ketua RT Kelurahan Kaliawi Persada serta pihak-pihak lain yang telah 

membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

 

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada orang-orang 

terdekat yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi 

kepada Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini: 

1. Papi Idris dan Umah Dahlia yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 

serta semangat sehingga penulis tetap semangat berjuang dalam menuntut ilmu 

serta telah berusaha sekuat tenaga dalam menyekolahkan anakmu. 

2. Abang Ali, Uci Aprida, dan Nia terimakasih doa, motivasi dan semangat yang 

diberikan. Semoga kita dapat bersama membahagiakan Papi dan Umah. Aamiin. 

3. Sahabat Spesial “Perahu Kertas”: Sri Mulyani, Melisa Saputri, Suci Saulia Afifah 

ZA. Herdi Saputra, Usman Roni, Edo Yogga Saputra, Pedi Jeriansyah, Ridho 

Rahmatdinata dan Arwando. Terimakasih atas segala suka dan duka yang telah 

kita lewati bersama dari masa SMP, SMA sampai sekarang, kalian memberi energi 




