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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 
Tugas akhir ini saya persembahkan secara kepada orang-orang yang telah 

membantu saya dalam menyusun dan mendukung baik secara finansial dan moral, 

kepada orang-orang yang saya cintai, yang telah banyak membantu saya dalam 

dukungan dan doa. Segala dukungan, doa, semangat, dan segala cita-cita dan 

impian yang diberikan kepada saya dan keluarga saya yang membantu saya untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

1. Bapak Dahlan, Ibu Sulami selaku orang tua saya, dan Adik Alia Renita selaku 

adik saya yang selalu mendoakan, dan membantu mendukung secara moral, 

spiritual, dan finansial serta memberikan semangat dalam menjalani segala 

urusan. 

2. Kepada Dishub Kota Bandar Lampung, Dishub Provinsi Lampung, Dinas Bina 

Marga Kota Bandar Lampung, PT. Hutama Karya Trans Lampung, PT. KAI, 

dan PT. Angkasa Pura II yang telah bersedia membantu saya dalam 

mengumpulkan data terkait penyusunana tugas akhir saya. 

3. Teman-teman PWK 17 sebagai teman yang menemani masa perkuliahan dan 

berbagi pengalaman yang berharga yang tak akan pernah terlupakan, 

khususnya kepada teman seperbimbingan Diah Mayangsari yang telah 

membantu menyusun dan memberikan informasi penting terkait penyusunan 

tugas akhir 

4. Teman-teman KP (kerja praktik) Dea, Inayah, Mute, dan Sinta, saya sebagai 

orang baru yg masuk kedalam cirle 4 sekawan ini, makasih selama 

menjalankan ibadah KP sudah saling menyemangati dan mendukung satu sama 

lain. 

5. Teman-teman penganut status single meylita, thalitha, ratna, yunita, renata, 

nurul dan umay yang sudah hampir 4 tahun lebih kita tinggal bareng satu atap 

dan selama itu kita saling mengeluarkan dan menerima curhat-curhatan, halu- 

halu gak jelas sampai ngegibahin dari artis sampe orang biasa, aku sayang 

kalian guys lop you, yok bisa yok sahabat until Jannah. 
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6. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I 

wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no 

days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. 

 
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis dapat menjadi amal 

baik dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. 

 

 

Lampung Selatan, 13 Agustus 2021 

 

 

 

 

Penulis 

Fernanda Sucitra Murti 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat 

dan nikmat yang luar biasa. Berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya lah 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Penilitan Tugas Akhir guna memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Selain itu penulis juga berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat dan 

dapat memberikan wawasan bagi pembaca. 

Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu, membimbing, dan 

menyemangati penulis selama proses penyusunan laporan ini yaitu: 

1. Kelurga besar saya yang sangat saya cintai serta yang selalu mendukung 

sebagian besar keputusan yang saya ambil dan telah membantu memberikan 

semangat, harapan, doa, dan dorongan spiritual maupun moral dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T. selaku Dosen Wali penulis yang telah 

banyak mengarahkan penulis. 

3. Bapak Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbingan 

pertama yang telah sangat banyak membimbing penulis dan tidak pernah 

lelah memberikan semangat dan motivasi, semoga semua yang diberikan 

menjadi amal jariyah. 

4. Ibu Nela Agustin Kurnianingsih, S,T., M.T. selaku Dosen Pembimbing 

kedua yang telah sangat banyak membimbing penulis dan selalu 

memberikan semangat. 

5. Bapak Fran Sinatra, S.P., M.T. selaku Dosen Penguji pertama yang telah 

memberikan masukan yang membangun. 

6. Ibu Zenia F. Saraswati, S.T., M.PWK. selaku Dosen Penuji kedua yang 

telah memberikan masukan yang membangun. 

7. Kak hediati selaku asisten akademik yang sudah sangat banyak membantu 

disaat penulis bingung. 
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8. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Peneliti menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun penulis untuk menjadi lebih baik lagi. 

Lampung Selatan, 13 Agustus 2021 

 

 

 

 

Fernanda Sucitra Murti 


