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PRAKATA 

 

 

 

 

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih  
Lagi Maha Penyayang 

 

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan semata-mata 

kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “Penilaian Tingkat Kekritisan Lahan di Desa Ranji Kulon 

Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka” ini sebagaimana mestinya. 

Penulis berharap laporan ini dapat memberi manfaat kepada semua 

pihak, khususnya pada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota. Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulis belum 

tentu mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Mamah, Bapa, Lusi Nurhakiki, Emih, Pa Olot, Bapa, Emak dan seluruh 

keluarga yang telah memberikan dorongan moral dan materil selama 

perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini. 

2) Ibu Dr. Saraswati, Ir., MSP., selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung. 

3) Bapak Dr. Ivan Cofyan, Ir., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir. 

4) Ibu Ira Safitri D., S.T., M.Si., selaku Pembimbing yang telah mengarahkan 

penulis dalam penyusunan Tugas Akhir. 

5) Bapak Asep Hariyanto, S.T., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah 

membantu, memberikan nasehat, arahan serta bimbingan kepada penulis 

selama menempuh bangku perkuliahan. 

6) Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA yang 

telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama 

menempuh bangku perkuliahan. 
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7) Yudhi Setiadi yang tidak pernah lelah menemani, memberikan motivasi 

dengan kata-kata andalan “mau lulus ka tidak?” “ya sudah kalau ga mau 

lulus” yang akhirnya membuat penulis takut sehingga bersemangat dalam 

mengerjakan. 

8) Bang Juke, Teh Riana, Bang Ecal, Bang Rifky, yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk bergadang menyelesaikan peta dan membantu 

merapihkan draft. 

9) Bang Ade yang sudah mengajarkan penulis dan mengarahkan Bang Ecal 

untuk membuat peta kekritisan lahan 

10) Umi Arni, Risya Nur Azizah, S.T. yang telah bersedia diganggu dalam 

penyusunan tugas akhirnya untuk membantu merangkai kata-kata deskripsi 

dan menerangkan kepada penulis 

11) Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011  

12) Kang Ade, Kang Irfan, Ibu Endang dan seluruh staf jurusan atas 

kesediannya dalam memudahkan penulis 

13) Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang tidak dapat 

penulis sebutkan, terima kasih atas bantuannya. 

Penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan.  Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat penulis hargai. Akhirnya 

harapan penulis semoga laporan ini ada manfaatnya bagi kita semua. 

 

Bandung,  Februari 2016 
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