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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb. 

 

 Puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam 
mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur yang amat 
dalam dari penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 
“Identifikasi Karakteristik Faktor Daya Tarik Di Lapangan Gasibu dan Gelora 
Saparua Sebagai Taman Olahraga Di Kota Bandung. Tugas akhir ini disusun guna 
memenuhi syarat sidang ujian sarjana (S1) di Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan Bandung. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada 
berbagai pihak yang banyak membantu penulis sampai akhir penyusunan tugas akhir 
ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menghaturkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua yang telah bersabar, perhatian yang besar selama penulis 
menyelesaikan tugas akhir. 

2. Ir. Ari Djatmiko Eko Wibowo, MT selaku ketua jurusan Teknik Planologi dan 
stafnya. 

3. DR, Ir. Firmansyah, MT selaku dosen pembimbing utama sekaligus koordinator 
Tugas Akhir  yang senantiasa memberikan arahan, ketelitian serta semangat kepada 
penulis sampai dengan selesainya penyusunan tugas akhir. 

4. Ir. Firmansyam Bastaman selaku dosen co-pembimbing yang banyak memberikan 
banyak luang waktu, masukan, arahan, semangat dan perhatian selama penulis 
menyusun tugas akhir. 

5. Ir. Jajan Rohjan, MT selaku dosen wali di Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan pengalaman, membimbing 
dan mengajar selama penulis menjalani kuliah. 

6. Dosen dan Staf Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan 
Bandung yang telah banyak membantu penulis selama menjalani kuliah. 

7. Bapak Ir. Aditia Warman di Staff Gedung Sate. 

8. Saudara kandungku “Ajeng”, Astiti Aditia, Rifan Mustari, dan si bontot Muhammad 
Ragil Maulana yang banyak memberikan perhatian kepada penulis. 

9. This dedicate to my lovely Dinie Ratna Dewi, thanks for your spirit and motivation 
and finally I finished, i will keep my promise..... 

10. Rekan-rekan dan sahabat di Jurusan Teknik Planologi, terimakasih atas segala 
perhatiannya, Anto-Joe, Martin, Pemil, Ari Dusian, Edi Sarmedi, Edi Syamsir, Vina, 
Wulan, Ela, Boy, Wita, Reyna, Ega, Lulu, Indra dan yang lain di PL UNPAS terima 
kasih atas kebersamaan, persahabatan, suka dan dukanya selama kuliah. 

11. Sobat-sobat ku Abeng, Irwan, Ryan “Mr. Black” Tony, Ipey, Saepudin, Thomas, 
Koded, Kocoy, dan semua sobat Garut.  
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Terima kasih juga kepada semua pihak yang banyak membantu kepada penulis 
dan  tidak tertulis diatas. Segala kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis semoga 
Allah SWT membalasnya. 

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak 
kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik senantiasa penulis harapkan 
demi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini bermanfaat 
khususnya buat penulis dan umumnya buat semua pembaca.  

 

Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

 

 

 

          Bandung,  September 2006 

 

 

 

                                                            Penulis 

 


