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Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya ini dengan 

baik. Shalawat dan salam, tercurahkan pada Rasulullah SAW yang berkat 

perjuangannya sehingga kita dapat berpindah dari zaman jahiliyah yang penuh 

kegelapan menuju peradaban yang lebih berkemajuan. Studi Perencanaan Wilayah 

dan Tata Kota mencakup segala jenis kajian pembangunan infrastruktur dalam 

sebuah kota dan wilayah. Tak hanya itu Program ini juga menganalisis bentuk- 

bentuk ketidak berimbangan pembangunan fisik yang menjadi faktor pendukung 

terjadinya bencana alam. Berbicara tentang pembangunan dan bencana alam, 

Ambon menjadi salah satu kota dengan situasi pembangunan infrastruktur yang 

tidak berimbang antara wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tingginya. 

Maraknya pertumbuhan penduduk, mendorong pembukaan lahan di wilayah-

wilayah resapan air yang akhirnya mendorong terjadinya banjir setiap tahun dikala 

musim penghujan. 

Dampak buruk banjir yang setiap tahun selalu dirasakan masyarakat 

membuat saya tertarik untuk mengidentifikasi wilayah kerawanan banjir di kota 

Ambon agar setidaknya dapat memberikan pengetahuan tentang kelompok wilayah 

yang memiliki kerawanan banjir tertinggi maupun terendah. Semoga dengan 

demikian, akan mendorong terciptanya pembuatan strategi mitigasi bencana yang 

lebih efektif dan tepat sasaran sehingga dapat menurunkan konsekuensi negative 

dari siklus hujan tahunan yang melanda kota Ambon. 

Penulis dengan rendah hati menyadari bahwa dalam penulisan laporan 

Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan bahkan jauh dari kata sempurna, 

ditambah lagi diakhir-akhir penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis 

mendapatkan kendala serta masalah teknis akibat dari wabah Covid-19.Tetapi, 



semua masalah dan kendala itu perlahan-lahan penulis dapat melaluinya berkat 

bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik berupa dukungan moril maupun 

materil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini ijinkan penulis dengan segala rasa 

hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tuaku yang dengan rasa ikhlas dan sepenuh hati dari awal masuk 

kuliah sampai proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini telah memberikan 

banyak dukungan kepada penulis, insyaallah suatu saat penulis dapat membalas 

budi beliau; 

2. Ketiga kakak penulis yang selalu memberi dukungan dari jauh kepada penulis 

untuk dapat mendapatkan gelar Strata Satu. 

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

Indonesia; 

4. Dr., Ir. Lia Warlina, M..Si. selaku dosen pembimbing  yang telah meluangkan 

waktu dengan rasa sabar dan ikhlas untuk selalu membimbing penulis hingga 

dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, terimakasih ibu; 

5. Romeiza Syafriharti., Ir.,MT selaku dosen wali yang selalu memberikan 

motivasi dan pengarahan untuk kepada penulis. 

6. Orang - orang terdekat Penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan 

kepada penulis ada Ecal, Didit, Asba, Aran, Gian, Angke, Mutia, Septi, Ceeha, 

Iki, Ryan, Wawan terima kasih banyak kawan. 

7. Keluarga besar PWK 16 yang telah secara bersama-sama melewati perkuliahan 

dan terutama kepada teman-teman Kostan Kubus ada Pres, Devan, Bonny, Irsad, 

Diman, Pingkan, Ongky, Rota, Gustur, Ical, dan Adila yang selalu ada jika 

penulis butuhkan. Terima kasih kawan; 

8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muslim Maluku – Bandung, yang telah 

penulis anggap sebagai keluarga sendiri selama masa-masa berkuliah di 

Bandung, terima kasih; 

9. Dan seluruh pihak lainnya yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, 

sekali lagi terima kasih banyak. 

Semoga dengan apa yang telah penulis sajikan dalam laporan Tugas Akhir 

ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis sendiri, pembaca dan semua 

pihak yang terlibat. Penulisan laporan Tugas Akhir ini pun tentunya masih banyak 



kekurangannya, olehnya itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, saran 

dan kritik membangun sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. 

 

Bandung, 18 Februari 2021 

 

 

 

Randy V. W.Wattimena 

 

 


