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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta 

kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil 

judul “Identifikasi Perilaku Penggunaan dan Persepsi Pengguna Tentang 

Layanan Pengiriman dan Pemesanan Makanan dengan Transportasi Online ”.  

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat 

memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) bagi mahasiswa program S-1 di program 

studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Penulis menyadari dengan segala 

keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunannya 

ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan 

saran yang sifatnya membangun demi perbaikan-perbaikan di masa mendatang.  

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, 

sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua 

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama 

kepada yang saya hormati: 

1. Kedua Orang tua penulis. Koswara dan Nani Sumarni yang selalu 

mendukung dengan sepenuh hati baik moril maupun materi, dan dengan 

doa-doanya yang selalu mengiringi sehingga dapat terselesaikannya 

penulisan laporan ini.  

2. Assoc. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia;  

3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto., Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK) Universitas Komputer Indonesia; 

4. Dr. Wanita Subadra Abioso, Ir., MT. selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Komputer Indonesia;  

5. Ir. Romeiza Syafriharti, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;  

6. Seluruh Dosen dan Sekertariat Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota yang telah membantu memperlancar pelaksanaan tugas akhir;  
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7. Seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

UNIKOM angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dan saling 

mendukung. 

8. Rega Sunarya yang telah menemani diskusi terkait tugas akhir. 

9. Indah Nursyaifa Darussalam yang telah mendukung selama kuliah sampai 

saat ini dan menemani saat pengerjaan tugas akhir ini.  

10. Inge Paramita yang telah mendukung dan membantu saat pengerjaan tugas 

akhir ini. 

11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.  

Bandung, 7 Maret 2020 

 

 

Riyaldi Rivai 

1.06.15.004 


