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KATA PENGANTAR 

 

 

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

rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian Tugas 

Akhir dengan judul “Kajian Kebutuhan Prasarana Permukiman Perkotaan 

Kota Bandarlampung (Studi Kasus: Kecamatan Tanjung Senang)” 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 terhadap semua pihak yang telah banyak membantu 

Penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, kepada: 

1. Bapak Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T. 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 Adinda Sekar Tanjung, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. dan Bapak Hafi Munirwan, S.T., M.Sc. 

selaku dosen pembahas, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 

masukan, saran dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam 

memperbaiki dan melengkapi kekurangan penelitian Penulis. 

4. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

Penulis. 

5. Seluruh Staff Institut Teknologi Sumatera yang telah mempermudah Penulis 

dalam menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan Tugas Akhir. 

6. Untuk Bapakku Suratno dan Mamahku Sulastri yang sangat saya cintai, terima 

kasih telah mendukung saya baik secara moril dan materil dalam menempuh 
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masa studi. Terima kasih banyak atas dukungan dan kepercayaan penuh 

terhadap saya sebagai anak perempuan pertama di dalam keluarga.  

7. Adikku Melandri Nehan Akim terima kasih atas doa, motivasi dan semangat 

yang diberikan demi kelancaran pencapaian ini. 

8. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, telah bertahan 

dalam menikmati proses panjang Tugas Akhir ini, selalu berusaha 

mempercayai diri sendiri hingga akhirnya saya mampu membuktikan bahwa 

saya bisa mengandalkan diri sendiri. 

9. Teman terdekatku Nikken Kinanty Maharani yang selalu ada dan saling 

mendukung dari awal pencarian topik, survei sampai pengerjaan Tugas Akhir. 

10. Adik-adik HMP Mandalanata terbaik yang telah membantu dalam mencari data 

kuesioner, Delia, Mega, Rizki, Andika, Jasmine, Cinday, Nabila. Terima kasih 

telah meluangkan waktunya untuk membantu menyebar kuesioner. 

11. Teman-teman seperjuanganku Dinda, Ummi, Nyoman, Pophy, Ranie, Artanti, 

dan Anis yang selalu memberikan semangat serta dukungan agar Penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

12. Sahabat-sahabatku Desti, Restu, Mega, Adila yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan. 

13. Teman-teman angkatan 2017 Planologi ITERA beserta kakak, teman, dan adik-

adik HMP Mandalanata ITERA, terima kasih banyak atas semangatnya. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena 

telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat disusun dengan bak dan 

lancar. 

Demikian kata pengantar ini disusun sebagaimana mestinya. Penulis menyadari 

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat untuk berbagai pihak serta dapat menambah pengetahuan 

khususnya terkait keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota 
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