
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr, wb. 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, 

kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir 

yang berjudul “Faktor-Faktor Kesediaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air 

Hujan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Kecamatan Enggal” 

dengan baik. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, berkat 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada: 

1. Ibuku tercinta Dra. Ammy Leoneta, M.M., yang telah memberikan banyak doa, 

semangat, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materil untuk 

menyelesaikan tuga akhir ini. 

2. Kakakku tersayang Ratu Mustika Permata Lesi, S.Kom., M.M., yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.  

3. Seluruh keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

4. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng., sebagai pembimbing I, yang telah 

memberikan ide dan masukan dalam pengerjaan tugas akhir serta selalu 

memberikan dorongan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

5. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T., sebagai pembahas I, yang telah memberikan 

masukan-masukan membangun dan bermanfaat dalam tugas akhir ini. 

6. Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP., sebagai pembahas II, yang telah 

memberikan masukan-masukan membangun dan bermanfaat dalam tugas akhir 

ini. 

7. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T., sebagai ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. 

8. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., sebagai ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. 

10. Teman-temanku yang telah membantu mengumpulkan data dan informasi 

bermanfaat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan 

dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

 



Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Lampung Selatan, 31 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

Gusti Yolanda Mutiara Lesi 


