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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamualaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirabbil’alaamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya pelaksanaan dan penyusunan 

Tugas Akhir yang berjudul “Peluang Pemilihan Rute Perjalanan Kota Bandar 

Lampung – Pelabuhan Bakauheni” dapat diselesaikan oleh penulis. Adapun 

penyususan Tugas Akhir ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari 

bahwa penyelesaian, pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis. Pada kesempatan ini, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, 

do’a, dan kepercayaan kepada penulis sehingga menjadi motivasi terbesar 

untuk terus berkarya dan menuntut ilmu guna menjadi orang yang 

bermanfaat. 

2. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T dan Bapak Muhammad Zainal 

Ibad, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya sehingga Tugas Akhir ini 

dapat terselesaikan dengan baik.  

3. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T., Ibu Adinda Sekar Tanjung, S.T., 

M.T dan Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T. selaku dosen penguji 

laporan Tugas Akhir pada seminar proposal, seminar pembahasan dan 

sidang akhir yang telah memberikan arahan dan masukan mengenai 

penyusunan Tugas Akhir. 

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang 

telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam 
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penyelesaian tugas akhir dan Staf Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota yang telah membantu dalam terlaksanannya seminar dan sidang 

akhir penulis. 

5. Seluruh Staf Akademik Institut Teknologi Sumatera dan Staf Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan yang banyak membantu dalam 

proses hingga tercapainya gelar sarjana. 

6. Kak Ferty Lanisa Putri, S.PWK, Kak Muhammad Arif Wibowo, S.T dan 

Kak Tri Ardhietama, S.T yang telah sabar dan banyak membantu, 

membimbing, memberikan informasi dan motivasi serta arahan dalam 

pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir. 

7. Seluruh pegawai Balai Jalan Nasional Provinsi Lampung, PT. Hutama 

Karya dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan pengetahuan baru 

yang bermanfaat serta kebutuhan data dalam penyusunan Tugas Akhir. 

8. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. 

9. Semua pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan 

dan penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  

Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh kalian akan mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT. Demikianlah laporan ini disusun untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak khususnya bagi penulis sendiri maupun para pembaca laporan.  

Wassalaamualaikum Wr. Wb. 
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