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Assalamu’alaikum wr.wb 

 Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, petunjuk, 

hidayah-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir  

ini yang berjudul “Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Perumahan di 

Kota Cimahi”. Selain itu, Tugas Akhir ini dapat berguna bagi siapa pun peminat di 

bidang perencanaan kota. 

Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan, semangat dan bantuan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Ibunda Siti Jamilah dan Ayahanda Solikin, Ananda ucapkan banyak 

terimakasih atas segala Doa, kasih sayang, bimbingan dan dukungannya baik 

moril maupun spiritual yang telah Ananda terima selama ini. 

2. Bapak Ir. Supratignyo Aji, MT selaku dosen pembimbing utama Tugas Akhir 

sekaligus yang selalu sempat menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk 

memberikan arahan–arahan, perhatian maupun dorongan–dorongan serta 

dukungan yang begitu besar yang dirasakan sangat bermafaat bagi penulis 

sehingga tersusunlah penulisan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Ir. Oki Oktariadi, M.Si selaku dosen co pembimbing Tugas Akhir yang 

selalu sempat menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk memberikan 

arahan–arahan, perhatian maupun dorongan bagi penulis.  

4. Bapak Apriadi Budi Raharja, ST., M.Si selaku dosen pembahas yang sudah 

menyempatkan hadir dan memberikan masukkan terkait Tugas Akhir ini. 
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5. Bapak Gerry Andrika Rismana, ST., MT selaku dosen penguji dan pembahas 

yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan masukkan terkait Tugas 

Akhir ini. 

6. Bapak Dr. Ir. Ari Djatmiko, MT dan Ibu Ir. Zulphiniar Priyandoko, MT 

selaku dosen pembahas yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan 

masukkan terkait Tugas Akhir ini. 

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

Universitas Pasundan.  

8. Bapak Dr. Ir. Firmansyah, MT selaku Koordinator Tugas Akhir sekaligus 

dosen wali. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Planologi Universitas Pasundan Bandung. 

10. Kaka tercinta Fetya Nurputriana yang telah membantu secara moril kepada 

penulis. 

11. Rekan-rekan seperjuangan PL 12 Jurusan Teknik Planologi Universitas 

Pasundan (Novia Silviana, Wulansari, Arti Damayanti, Lukman Arviansyah, 

Iip Permana, Syafarizal, Farhan Hadi, Zaeni, Afrialdi  dan untuk rekan-rekan 

semua angkatan 2012 Teknik Planologi Universitas Pasundan, maaf bila tidak 

sempat disebutkan satu-persatu) terimakasih atas dukungan,  doa, serta 

kebersamaanya yang telah terjalin selama menjalani perkuliahan, semoga 

persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.   

Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis sangat 

mengharapkan adanya masukan yang sifatnya membangun sehingga dapat 

menyempurnakan tulisan ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat menjadi 

bekal untuk melangkah pada kegiatan penelitian selanjutnya dan bermanfaat sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan, dapat  memberikan manfaat bagi penulis khususnya 

dan pihak lain umumnya. 

 

Bandung,  Januari 2017 

Penulis  
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