
 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan 

tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Pembangunan Underpass Dalam 

Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Zainal Abidin Pagar 
Alam (Studi Kasus: Underpass Universitas Lampung)”.  Penyusunan tugas akhir 

ini dapat terselesaikan dengan maksimal tentunya tidak terlepas dari bantuan yang 

diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengungkapkan 

banyak terima kasih kepada: 

 

1. Ayahanda Dr. Sonny Priajaya Warouw, S.KM., M.Kes., dan Ibunda Dr. 

drg. Tati Suryati, MARS., orang tua penulis yang telah membesarkan serta 

mendidik penulis hingga saat ini. Terima kasih mami papi atas ketulusan 

dalam memberikan doa, dukungan, cinta, dan kasih sayang yang tiada 

putusnya. 

2. Bapak Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M..T. dan Ibu Shahnaz Nabila 

Fuady, S.T., M..T., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, semangat, dan nasihat 

untuk penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.  

3. Bapak Zulqadri Ansar, S.T.,M.T., Ibu Marsista Buana Putri, S.T.,M.T., Ibu 

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

S.T.,M.T., selaku dosen pembahas dan penguji penulis dari seminar 

proposal hingga sidang akhir yang telah memberikan masukan, semangat, 

dan nasihat yang sangat bermanfaat untuk penulis selama penyusunan 

tugas akhir ini. 

4. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik 

selama penulis menempuh pendidikan di Institut Teknologi Sumatera. 

5. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan banyak ilmu serta 

pengalaman yang sangat bermanfaat. 

6. Bapak Koko Setiawan, S.Pd. selaku staf administrasi Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan banyak bantuan 

pada saat proses administratif perkuliahan. 

7. Prita Dyah Prawitasari, S.Kom., S.E. dan Mayasta Dyah Prameswari 

selaku saudara kandung yang selalu memberikan dukungan kepada 

penulis. 

8. Rizky Rahardi Pramono dan Verlina Agustine, selaku partner sekaligus 

sahabat tersayang yang selalu ada memberikan dukungan berupa bantuan, 

semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir. 

9. Izzah, Nanda, Stephany, Syahrir, Axel, Divia, Syieda, Destri, Ginda, Farid, 

Irfan, Tomo, Iqbal, Ega, Tsurayya, Agnesa, Syifa, Anggi, Amel, Trya, 

Mira, Heni, Vika, Iki, Alma, Lukita, Reza, Arin, Intan, Ashri, Alfian, Fari, 

Amjad, Arfi, Kak Luqeeto, dan Kak Panji, selaku teman dan tim surveyor 



 

 

vii 

 

traffic counting yang telah bekerja sama dengan memberikan banyak 

bantuan sehingga data yang dibutuhkan dapat terpenuhi. 

10. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera 

2016, 2015, 2014, dan 2013. 

11. Jessica, Tezzar, Gio, Rafli, serta teman-teman penulis yang selama ini 

telah memberikan dukungan kepada penulis. 

12. Guji selaku kucing kesayangan penulis yang selama ini selalu menemani 

sehari-hari penulis terlebih pada saat penulis menyusun tugas akhir. 

 

Semoga kebaikan semua pihak yang telah disebutkan maupun tidak dapat diberikan 

keberkahan, keselamatan, rizki dan kemudahan dalam hidupnya oleh Allah SWT. 

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat 

bagi para pembaca dan semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan. 

 

Lampung Selatan, 26 Agustus 2020  

Peneliti,  

 

 

Mayasti Dyah Pramadewi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


