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Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sri 

Krishna karena hanya atas limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir penelitian yang berjudul  "Penataan Koridor Jalan Sultan Agung 

Ditinjau Berdasarkan Elemen Rancang Kota (Studi Kasus: Jl. Sultan Agung, 

Kota Bandar Lampung)" ini. Laporan penelitian  ini disusun sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar akademik Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (S.PWK) 

sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, 

Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis meyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
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Tentunya dalam proses penyusunan skripsi in tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan semua pihak. Karena itu dengan segala kerendahan hati dan  rasa syukur 
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1. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si. dan Ibu Mia Ermawati selaku 

dosen pembimbing yang tak lelah membembing penulis dan selalu 

memberikan pengetahuan serta motivasi selama proses awal hingga skripsi 
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tenaga pendidik dan staf yang baik secara langsung atau tidak langsung 

membantu administrasi dan lainya. 

4. Keluarga besar Perencanaan Wilayah dan Kota 2016; Keluarga Besar IMA 

SMA N 1 Way Serdang dan rekan-rekan GAMAHIRA  atas dukungan, 

bantuan,  dan saran yang telah diberikan. 
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Indah Sapriyani dan teman lainya yang tidak bisa penulis sebutkan semua. 
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