KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tidak ada hal yang lebih indah untuk mengucapkan syukur
yang tiada terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan
kepada peneliti dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari
sepenuhnya bahwa laporan ini banyak kekurangan, namun peneliti telah berusaha
semaksimal mungkin. Oleh karena itu, peneliti menyadari pula bahwa penulisan
skripsi tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak, kritik dan saran dari pembaca sangan penulis harapkan untuk
penyempurnaan laporan-laporan selanjutnya.
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu secara langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :
Dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan penghargaan dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA. Dekan Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Yth. Dr. Nia Karniawati, S.IP., M.Si Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Yth. Rino Adibowo, S.IP.,M.I.Pol Dosen pembimbing bagi peneliti yang telah
memberikan nasehat serta support serta sabar dalam mengarahkan peneliti selama
menjalankan proses pembuatan sampai bisa menyelesaikan penelitian ini.
4. Yth. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si Penelaah Sidang Skripsi.
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5. Kepada kedua orang tua peneliti yang saya cintai berkat beliau peneliti selalu
diberikan dukungan moril dan selalu mendoakan yang terbaik dalam menyelesaikan
skripsi ini.
6. Kepada aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung serta masyarakat yang telah
membantu peneliti menyusun skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan saran dan
dukungan guna menyempurnakan isi skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu yang telah membantu
peneliti dalam memberikan saran-saran guna menyempurnakan isi skripsi ini..
Sebagai penutup untuk semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan,
penulis mengucapkan terimakasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu sekalian
mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.
Akhir kata, penulis mengharapkan kebaikan yang telah diberikan oleh
semua pihak yang terlibat dalam pembuatan penelitian ini dapat dibalas oleh Allah
SWT. Penulis menyadai bahwa skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan
dalam arti sebenarnya, namun kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat
bagi kami sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Bandung, Februari 2020

Penelti
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