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KATA PENGANTAR 

Ucapan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena limpahan 

rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Upaya Peningkatan Kualitas dan Tingkat Pelayanan Jalur Pejalan 

Kaki di Kawasan Perdagangan dan Jasa di Jalan Raden Intan” dengan baik. 

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai 

gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi Infrastruktur 

dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan, penyusunan, hingga 

penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada setiap pihak yang membantu. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T., selaku pembimbing utama yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan 

masukkan dan saran untuk kemajuan tugas akhir ini disela kesibukkannya. 

Penulis memohon maaf atas setiap kesalahan dan kelalaian selama 

mengerjakan tugas akhir ini. 

2. Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T., selaku pembimbing kedua yang 

sudah sangat sabar dalam membimbing dan memberi arahan selama 

mengerjakan tugas akhir. Penulis juga memohon maaf atas setiap 

kesalahan dan kelalaian dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

3. Bapak Zainal Ibad, S.T., M.T., Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP., 

selaku dosen penguji dalam seminar proposal, Bapak Fran Sinatra, S.P., 

M.T serta Ibu Zenia F Saraswati, S.T., M.PWK., selaku dosen penguji 

seminar pembahasan dan sidang akhir yang telah memberikan bimbingan 

dan masukkan yang begitu bermanfaat untuk kelanjutan proses pengerjaan 

tugas kahir. 

4. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T., selaku dosen wali akademik selama 

penulis menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Sumatera. 



ix 

 

5. Seluruh dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang sudah 

membantu penulis dalam pelaksanaan seminar dan sidang akhir. 

6. Seluruh Staff Tata Usaha Akademik, Jurusan, Prodi, Perpustakaan, dan 

Laboratorium yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 

penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

Dalam kesempatan ini penulis juga meminta maaf apabila selama proses 

penyusunan tugas akhir ini ada pihak yang merasa tergganggu. Pada akhirnya, 

penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perluasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Atas 

perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 

Lampung Selatan, 17 Juni 2020 

Penulis 
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