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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas 

akhir ini dengan judul “Identifikasi Perubahan Guna Lahan Di Desa 

Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu”. Tugas akhir ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar sarjana strata satu (S1) pada 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Komputer 

Indonesia. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan, 

dukungan dan dorongan dari beberapa pihak, sehingga penyusunan tugas akhir ini 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Kepada Alm. Ayah dan Almh. Ibu (Kedua Orang Tua) dan keluarga besar 

yang selalu mendukung dengan sepenuh hati baik moril maupun materi, dan 

dengan doa-doanya yang selalu mengiringi sehingga dapat terselesaikannya 

penyusunan tugas akhir ini. 

3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

4. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

5. Dr. Wanita Subadra Abioso, Ir., M.T., selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Komputer Indonesia. 

6. Dr. Ir. Lia Warlina, M.Si., selaku dosen pembimbing penyusunan tugas akhir 

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan selalu 

memberikan arahan serta masukan mulai dari awal penyusunan tugas akhir 

hingga dalam proses akhir penyusunan tugas akhir. 

7. Ir. Romeiza Syafriharti, M.T., Tatang Suheri, ST., MT., Selfa Septiani A, ST., 

MT., dan Kani Mahardika, ST., MT. Selaku dosen perencanaan wilayah dan 
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kota yang senantiasa memberikan pengarahan untuk melakukan diskusi dalam 

tugas akhir ini. 

8. Vitri Setiawati, A.Md. selaku Sekretariat Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu 

memperlancar proses untuk keperluan surat tugas akhir. 

9. Seluruh pimpinan dan pegawai  di BAPPEDA dan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Kabupaten Indramayu, yang telah menerima dan 

mempermudah penulis untuk melakukan survei, wawancara dan mengambil 

data terkait tugas akhir. 

10. Sahabat-sahabat terdekat Abdul Alhamid, Lita Novaliana, Andy G. Haloho, 

dll yang selalu ada memberikan dorongan selama penelitian ini berlangsung. 

11. Teman-teman seperjuangan Celfiana Kabes, Ananta Ikhsan,  Ghea Isabella, 

Theresia Valentina, Hera Mulya Nugraha, Sepa dan terkhusus kepada grup 

UNFAEDAH TEAM serta angkatan 2015 yang telah mendukung dan 

berjuang bersama-sama yang selalu berkerja bersama selama penelitian ini 

berlangsung. Sekaligus seluruh adik – adik dan alumni Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, yang telah memberikan doa dan 

dukungannya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per persatu oleh penulis. 

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan khususnya bagi calon peneliti.  

Penulis menyadari bahwa dalam  penyusunan tugas akhir ini masih 

terdapat banyak  kekurangan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan 

penyempurnaan tugas akhir ini di masa mendatang. 

Bandung,  20 Agustus 2019 
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