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KATA PENGANTAR 

 

Assalam’mualaikum, Wr. Wb 

 Puji serta syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena atas 

segala rahmat, ridho serta petunjuk yang Allah berikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul penelitian 

“Identifikasi Hambatan Samping Yang Berdampak Pada Kemacetan di 

Koridor Jalan Dr.Setiabudhi Bandung”. Tugas Akhir ini merupakan salah satu 

syarat telah menyelesaikan Sekolah Strata S-1 Pada Program Studi Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan, Bandung.  

 Dalam menyusun Tugas Akhir, penulis tidak terlepas dari dukungan, 

bantuan serta semangat dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan, bimbingan, arahan, serta sanggahan dalam menyelesaikan laporan 

ini, kepada : 

1. Bapak Ir.Jajan Rohjan, MT selaku Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir 

yang selalu bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan arahan-arahan, 

masukan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini; 

2. Ibu Furi Sari Nurwulandari, ST, MT selaku Dosen Co-Pembimbing yang 

selalu bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan arahan-arahan, 

masukan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini; 

3. Bapak Ir.Reza Martani Surdia, MT selaku ketua sidang, pembahas dan penguji 

pada saat sidang serta selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota Universitas Pasundan; 

4. Bapak Ir.Supratignyo Aji, MT selaku pembahas dan penguji pada saat sidang; 

5. Bapak Dr.Ir.Firmansyah., MT selaku Kordinator Tugas Akhir, Koordinator 

Studi Pustaka dan Dosen Wali angkatan 2012; 
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6. Segenap dosen dan staf Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Universitas Pasundan Bandung yang merupakan tempat selama ini menuntut 

ilmu; 

7. Ibunda tersayang Ibu Mastitin dan Ayahanda Bapak Udit, ananda ucapkan 

banyak rasa terimakasih atas segala do’a, kasih sayang, perhatian, pengertian 

dan dukungan baik secara moril, material maupun spiritual yang telah ananda 

terima; 

8. Winggi Yevision, Rizki Rulhaq, Khusnul, Lukman, Apriana, Rafli, Dilla, 

Sabrina dan pak Ruswan yang telah memberikan dukungan secara moril 

kepada penulis; 

9. Para sahabat Azizah Kosasih, Vimvia, Novia, Puspita, Elsa, Arti, Siti 

Tilawatih, Reiny Eka Putri, Annisha.E.Yulianditha, Delvi, Hanan, Ratih, 

Rindang, Shinta, Nurul, Afrialdy, Fahri, Syafarizal, Hardianti terimakasih atas 

segala dukungan, do’a dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan; 

10. Teman-teman Planologi 2012 terimakasih atas dukungan dan kebersamaan 

selama menjalani perkuliahan; 

11. Serta pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

terimakasih telah membantu dalam kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.  

Tentunya sangat disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan yang sifatnya 

membangun sehingga dapat menyempurnakan tulisan ini. Penulis berharap 

semoga tugas akhir ini dapat menjadi bekal untuk melangkah pada kegiatan 

penelitian selanjutnya dan bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, 

dapat  memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain umumnya. 

Wassalammu’alaikum, Wr. Wb. 

 

                                                                              Bandung,   Januari 2017 

 

 

 

 

   Hikmah Windu Jati 

  


