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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan 

kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ 

Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Panjang terhadap Kondisi Sosial Ekomomi 

Masyarakat di Sekitar Kawasan Pelabuhan” dapat disusun dan diselesaikan 
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dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

5. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T. dan Ibu Tetty Harahap, S.T, M.T. selaku 

dosen penguji laporan tugas akhir yang telah memberikan arahan serta 

masukan mengenai penyusunan Tugas Akhir. 

6. Koordinator Tugas Akhir, Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T., telah 

membantu dan mengusahakan saya agar dapat mengikuti sidang pada 
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x 

7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. 

8. Sirkel Estetot Real beserta satu penyusup yang mendukung dan membantu 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir agar selesai tepat waktu. 

9. Jacob Siahaya a.k.a Pepe yang selalu mengingatkan dan memotivasi serta 

mendukung untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Sirkel Cikicipahoy yang selalu memberikan semangat serta dukungannya 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.  
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Cikicipahoy, Merry, Nicu, Cia, dan Gandung. 
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