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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh 

 Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 

atas karunia, dan Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa pula 

Salawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW, 

yang telah memberikan segala inayahnya yang tak terhingga, dan seluruh keluarganya, 

serta sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat nanti. 

 Adapun penyusunan laporan Tugas Akhir yang berjudul “IDENTIFIKASI 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM DI KECAMATAN CIANJUR” 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Sarjana S1 di 

Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. 
 Penulis menyadari bahwa isi dari laporan yang dikemukakan ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Kembali lagi kepada petuah agama 

bahwa sesungguhnya tiada sesuatu yang sempurna melainkan Allah SWT. Oleh karena 

itu, penulis sebagai penanggung jawab mohon maklum dan kesediaan pembaca untuk 

memberikan saran dan kritik demi perbaikan-perbaikan laporan ini. 

Dalam proses penyelesaian laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh 

bantuan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada:   

1. Bapak Dr. H. Budi Heri Pirngadi, Ir., MT, selaku Pembimbing Utama 

yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis 

dalam menyusun laporan Tugas Akhir  yang tidak hentinya memberikan 

dukungan agar cepat menyelesaikan penyusuna laporan Tugas Akhir yang 

telah dijalani penulis;  

2. Bapak Jajan Rohjan, Ir.,MT, selaku Co-Pembimbing yang selalu rela 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan motivasi 

agar segera  menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini; 

3. Ibu Furi S, Ir.,MT, selaku Penguji Sidang yang selalu rela meluangkan 

waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan motivasi agar segera  

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini; 
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4. Bapak Ari Djatmiko, Ir.,MT, selaku Ketua Sidang yang merangkap 

sebagai Penguji/Pembahas dalam Sidang Ujian Akhir yang telah 

memberikan arahan dalam penyusunan Laporan ini; 

5. Bapak Reza M. Surdia, Ir., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan dan Dosen beberapa mata kuliah yang saya dapatkan 

dalam membantu dan membimbing penulis; 

6. Bapak Dr. Firmansyah,  Ir.,MT, selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan 

teknik Planologi Universitas Pasundan Bandun;. 

7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan 

yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan laporan; 

8. Seluruh Staff baik di jajaran pemerintahan maupun di pihak swasta 

Kabupaten Cianjur yang telah membantu penyusun dalam memberikan 

konstribusi data-data dalam menyelesaikan laporan; 

9. Ayahanda (Wawan) dan Ibunda tercinta (Elis), terima kasih atas segala 

do’a, kasih sayang, bimbingan dan dukungannya baik moril maupun 

spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini serta adiku 

M.Nizar Faisal dan Frira T.I, Terima Kasih; 

10. Ulfa Fahimah, wanita yang memberikan uluran semangat agar takkan 

pernah redup dalam menyelesaikan laporan ini dan inspirasi penulis tuk 

slalu fokus dalam penyelesaian laporan akhir ini, Thanks Beautiful 

Sweatheart ; 

11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2007 di Jurusan Teknik 

Planologi; 

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. 

Terima kasih sebesar-besarnya penyusun sampaikan, semoga semua kebajikan 

dan amal baik serta pengorbanannya dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, penyusun 

berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

    Bandung, Mei 2015 
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