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Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena karunia 

dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 

“Analisis Pemilihan Moda Transportasi Bakauheni – Bandar Lampung Dengan Metode 

Stated Preference’. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mengalami 
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dalam penyusunan laporan ini banyak mendapatkan bantuan dari pihak yang telah 

memberikan saran, serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga 

penulis dapat mengerjakan Tugas Akhir dengan lancar.  
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penuh pada pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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mengerjakan Tugas Akhir ini, terimakasih atas semua yang sudah diberikan.  

4. Siti Rahma, S.T., M.T ., selaku dosen pembimbing 2, banyak ilmu pengetahuan 
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terimakasih atas semua yang sudah diberikan. 

5. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T., selaku penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran hingga selesainya laporan Tugas Akhir ini. 

6. Ayudia Hardiani Kiranaratri, S.T., M.T., dan Dian Perwitasari, S.T., M.T., 

selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan dukungan selama masa 

perkuliahan.  

7. Nabilla Nanda Resta, S.Ars., yang selalu mendoakan, mendukung, menemani 

dan membantu dalam segala hal hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 

8. Muhammad Al Hamdi, S.T. yang telah sangat membantu dalam pengerjaan 

Tugas Akhir ini.  
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9. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2015 yang telah memberikan semangat 

dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

10. HMS ITERA (Himpunan Mahasiswa Sipil ITERA) yang mendukung penulis 

dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.  

11. Team Survei Bakauheni, terima kasih atas bantuan dukungan, semangat, dan 

doa kalian.   

Penulis menyadari di dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak mengalami 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pembaca.  
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