
KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini yang berjudul “Identifikasi Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur” sebagai persyaratan untuk 

memperoleh gelar Strata Satu Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, berbagai macam hambatan dan tantangan pun penulis rasakan selama 

menyusun tugas akhir, namun berkat adanya dukungan, bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak hingga 

selesai, Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat dan 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua, Ibu Yuyun Yuningsih dan bapak Muhammad Abdul Latif 

yang sangat penulis cintai, terima kasih atas segala dukungan moril maupun 

materil, dan dengan do’a – do’anya serta kasih sayangnya yang selalu 

mengiringi sehingga dapat terselesaikannya penulisan tugas akhir ini. 

2. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MSc., selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Assoc. Dr. Ir. Herman Soeryanto Soegoto, MBA., selaku Dekan Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer. 

4. Ir. Romeiza Syafriharti, M.T., selaku Ketua Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota. 

5. Dr. Ir. Lia Warlina, M.Si., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan pengarahan dalam 

membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama pengerjaan tugas akhir 

ini. 

6. Kani Mahardika, S.T., M.T., selaku Dosen Wali mahasiswa Perencanaan 

Wilayah dan Kota Angkatan 2017. 

7. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah 

membagi ilmunya kepada penulis selama masa perkulihan. 



8. Ibu Vitri selaku sekertaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota atas 

bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan perkulihan. 

9. Agung Gustiawan, ST., selaku kakak beserta seluruh keluarga yang penulis 

sayangi, terima kasih telah memberikan do’a, semangat dan dukungannya 

dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

10. Nuraini Ayu Mawarini yang penulis kasihi, terima kasih atas pendapat dan 

dukungannya karena telah mendampingi penulis dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

11. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2017 Soni, Amoye, 

Rawraw, Ihsanzul, Viery, Rizal, Kevin, Boges, Nurwali, Doni, Arius, Komar, 

Utama, Fadil, Fredy, Fathur, Andika, Salsa, Nafilah, Nuren, Riri, Bila, Adit, 

dan Mahendra, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaanya selama ini. 

Semoga persaudaraan kita selalu terjaga untuk selamanya. 

12. Abdul Firmansyah, Rivaldi Aditiya, dan Cecep Rahman, yang telah membatu 

penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Dan terakhir semua pihak yang telibat selama pengerjaan tugas akhir ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya. 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis berusaha membuat dan 

menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, namun kekurangan – kekurangan yang 

terdapat didalamnya semata – mata karena keterbatasan penulis dalam kemampuan 

dan pengetahuan.  Oleh sebab itu, penulis sangat menerima berbagai masukan, 

kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi lebih 

baik lagi. 

  

  



 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan rahmat-Nya dan 

membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Bandung, 29 September 2021 
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