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KATA PENGANTAR 

 

 

   

 

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat,  

petunjuk,  hidayah-Nya serta atas izin-Nya dan Nabi besar Muhammad SAW, atas 

segala keteladanannya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus penulis lalui 

dalam menempuh studi S1 di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

(Teknik Planologi) Universitas Pasundan Bandung. Adapun laporan Tugas Akhir 

ini berjudul “STUDI PREFERENSI WISATAWAN DALAM PENERAPAN 

KONSEP  PARKIR JARAK JAUH & LAYANAN ANTAR JEMPUT UN TUK 

PELAYANAN KAWASAN WISATA BELANJA DI KOTA BANDUNG”. 

Penulis menyadari bahwa tanpa perhatian, bimbingan dan bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung 

laporan ini tidak akan selesai. Oleh karenanya sudah selayaknya pada kesempatan 

ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang 

tulus kepada: 

1. Ayahanda (Suparman) dan Ibunda tercinta (Muryani), Ananda ucapkan 

banyak terimakasih atas segala Doa, kasih sayang, bimbingan dan 

dukungannya baik moril maupun spiritual yang telah Ananda terima selama 

ini serta Abangku (Asep Purwanto) serta Adik-adikku tersayang (Citra 

Maulidania dan Rama Nugraha), Terima Kasih; 

2. Cynthia Nuri Haffiyan, terima kasih telah menemani, dan memberi semangat 

dalam pengerjaan laporan Tugas Akhir ini.  

3. Bpk Jajan Rohjan Ir., MT, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sempat 

menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk memberikan arahan–arahan, 

yang dirasakan sangat bermanfaat bagi penulis sehingga tersusunlah laporan 

Tugas Akhir ini.  
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4. Ibu Furi Sari N, ST., MT, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sempat 

memberikan waktu luangnya kepada penulis, terima kasih sudah banyak 

membantu. 

5. Bpk Reza M, Surdia, Ir., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan Bandung dan selaku ketua sidang dan penguji dalam 

sidang pembahasan yang memberikan masukan-masukan yang berarti. 

6. Bpk Dr. Ir. I.F.Poernomosidhi P., M.Sc, MCIT, MIHT selaku penguji dalam 

sidang pembahasan yang telah memberikan pemahaman-pemahaman yang 

sangat berarti. 

7. Bpk Yogie Nugraha, ST., MT selaku penguji dalam sidang pembahasan yang 

banyak memberikan masukan-masukan. 

8. Rekan-rekan seperjuangan dan senasib angkatan PL 08 Jurusan Teknik 

Planologi Universitas Pasundan (Bendry, Temon, Boy, Reza, Iman, Rita, 

Ahong dan untuk rekan-rekan semua Angkatan Teknik Planologi Universitas 

Pasundan, maaf bila tidak sempat disebutkan satu-persatu), terimakasih; 

(Berjuanglah terus kawan, perjalanan baru akan di mulai). 

 

Billahitaufik Wal Hidayah 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Bandung,   Maret 2013 

 

            Penyusun 


