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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya karena berkat ridha-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Hubungan Sistem Lalu Lintas di Koridor 

Jalan A.H. Nasution dengan Sistem Transportasi dan Sistem Aktivitas”. Penulisan 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar 

strata satu pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Komputer 

Indonesia.  

 Selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung 

kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai. Oleh sebab itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih mendalam kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua Orang tua penulis serta kakak dan adik yang selalu mendukung dengan 

sepenuh hati baik moril maupun materi, serta dengan do’a-do’anya yang selalu 

mengiringi sehingga dapat terselesaikannya penulisan laporan Tugas Akhir ini. 

3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MSc., selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia; 

4. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer; 

5. Dr. Romeiza Syafriharti, Ir, M.T., selaku Ketua Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota; 

6. Ibu Dr. Romeiza Syafriharti, Ir., M.T., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 

yang telah memberikan banyak sekali waktu, kesempatan, saran, petunjuk, serta 
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dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dan 

Tugas Akhir ini menjadi lebih baik dan berarti;  

7. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 

Komputer Indonesia; 

8. Kepada Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Teh Vitri; 

9. Kepada partner Salsabila Hisanah yang selalu menemani saya saat kuliah; 

10. Para sahabat SMA Negeri 10 Bandung saya yang selalu memberi support; 

11. Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis; 

 Semoga dengan apa yang telah penulis tuliskan dalam laporan Tugas Akhir ini 

dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang 

terlibat. Penulisan laporan Tugas Akhir ini tak luput dari segala kekurangan, oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, saran, dan kritik 

membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran agar dapat menjadi 

lebih baik. 

Bandung, September 2021 
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