
KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT. Karena 

berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tugas 

akhir yang berjudul “Kesesuaian Pengembangan Jalur Sepeda Di 

Bandarlampung (Studi Kasus: Ruas Jalan Raden Intan – Ahmad Yani – R.A. 

Kartini)” yang diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan penelitian tugas 

akhir dilakukan demi memenuhi syarat kelulusan tingkat sarjana pada Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini sangat sulit untuk diselesaikan. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam menyelesaikan laporan tugas akhir. Terumata kepada:  

1. Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, ST, MT, IPM, ASEAN Eng. selaku dosen 

pembimbing utama yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini;  

2. Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan semangat dan 

motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;  

3. Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T., dan Adinda Sekar Tanjung, S.T., 

M.T. selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal, Seminar Pembahasan 

dan Sidang Akhir. Terimakasih telah memberikan masukan dan saran 

yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

5. Sukarno, Faiz, Hafidh, Ican, Ilham dan Fikry yang selalu memberikan 

dukungan dan bantuan ketika dibutuhkan.  



Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 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 terimakasih. 

 

Bandarlampung, 23 Agustus 2021  

Penulis,  

 

  

Panji Yudhapratama Wibowo 

  



PERSEMBAHAN 

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu 

memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat 

semuanya, baik disadari maupun tidak kalian sadari telah memberikan semangat 

bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan. 

1. Kedua orang tua, Ayah Wibowo Budiarto dan Mamah tercinta ii Hikmah 

Lukiyah yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberikan 

dukungan baik moril maupun materil yang tidak mungkin dapat 

terbalaskan. Terimakasih semoga anakmu ini dapat memberikan 

kebanggan untuk kalian;  

2. Keluarga besar H. Darno dan Sulaiman yang selalu memberikan doa serta 

dukungan sehingga penulis dapat lebih semangat dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini; 

3. Sahabat “Kelas RA”: Sukarno Setia Putra, Fadlur Rahman Faiz, M. 

Hafidh Has, M. Ihsan Sanubari, Ilham Maradhona, M. Fikry Fakhrudin, 

Bima Kesuma, M. Bintang Wibowo, Fauzan Azhima dan Novaldi Arya 

yang baru bergabung. Terimakasih telah mewarnai perjalanan hidup 

selama masa perkuliahan, empat tahun kita bersama begitu banyak 

pengalaman dan cerita yang kita lewati. Terimakasih telah menjadi teman 

yang selalu siap ketika dibutuhkan. Semoga kita semua dapat menggapai 

cita-cita kita bersama, Aamiin;  

4. Teman-teman angkatan 2017 Planologi ITERA beserta Kakak, teman dan 

adik-adik HMP Mandalanata ITERA. Terimakasih atas segala semangat 

dan hiburannya selama ini;  

5. Semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu 

persatu.  

 

Semoga segala kebaikan yang telah kalian semua berikan mendapat ridho 

dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Atas perhatiannya, penulis ucapkan 

terimakasih. 


