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KATA PENGANTAR 

 

 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tugas akhir 

dengan judul “Efektivitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Di Jalan Raden 

Intan Kota Bandarlampung Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Pengguna” dapat 

diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan penelitian ini untuk memenuhi 

syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan 

laporan tugas akhir ini akan sulit untuk diselesaikan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir 

ini, kepada: 

1. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng., selaku dosen pembimbing yang 

telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini 

sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik; 

2. Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T dan Ibu Zenia F Saraswati, S.T., 

M.P.W.K., selaku dosen pembahas saat seminar proposal, seminar 

pembahasan, dan sidang akhir, yang telah memberikan bimbingan, 

masukan, dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir ini; 

3. Bapak Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera; 

4. Bapak Asirin S.T, M.T. , selaku dosen wali akademik di Institut Teknologi 

Sumatera yang telah membantu segala kepentingan akademik penulis 

selama masa perkuliahan; 

5. Seluruh staf pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat; 
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6. Seluruh Staf Tata Usaha Akademik, Jurusan, Prodi, Perpustakaan, 

Laboraturium, Kebersihan dan Keamanan yang secara langsung dan tidak 

langsung membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan Tugas 

Akhir; 

7. Semua pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir. 

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terimakasih. Semoga laporan tugas 

akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya dalam 

menambah pengetahuan dan wawasan terkait keilmuan Perencanaan Wilayah 

Dan Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimaksih. 

 

 

Lampung Selatan, 8 September 2020 

Penulis, 

 

 

Anggi Roito 

NIM. 22116060 

  


