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PRAKATA  

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur alhamdulillah penulis persembahkan semata-mata pada 

Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis 

Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Kondisi Ekonomi 

Masyarakat Kabupaten Sumenep ” ini tepat waktunya. Laporan ini disusun sebagai 

Tugas Akhir yang ditujukan pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Tahun Akademik 2014/2015.  

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat diterima dan memberi manfaat pada 

kita semua, khususnya pada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota. Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.  Oleh karena itu, 

dengan tulus hati penulis haturkan terimakasih pada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya; 

2. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan 

doanya selama perkuliahan dan peyusunan Tugas Akhir ini; 

3. Bapak Ivan Chofyan, Ir., MT, selaku Koordinator Tugas Akhir 

4. Ibu Lely Syiddatul A, ST., M.Si, selaku Pembimbing Tugas Akhir ini atas arahan 

dan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. 

5. Ibu Dr. Saraswati, Ir., MT. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah; 

6. Bapak Asep Hariyanto, ST., M.Si. selaku Dosen wali yang telah membantu, 

memberikan nasehat, arahan serta bimbingan kepada penulis selama 

menempuh bangku perkuliahan; 

7. Kepada Para Sahabat: Farhan, Esti, Adil, Fikri, Lina, Rian, Muti telah 

memberikan motivasi dan penyemangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Serta masa-masa kebersamaan yang dilewati bersama; 

8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011 : Tiara, Merry, Rosita, Evy, Verina, 

Dita, Tengku, Reza, Hista, Elza, Regga, Isma, Irin, Pandu, albin, Zikri, dan 

rekan  lain yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. Serta masa-masa kebersamaan yang dilewati 

bersama; 
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9. Kepada Para Asisten Lab Geoling: Arni, aga, enggar, yang telah memberikan 

motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Serta masa-masa kebersamaan 

yang dilewati bersama; 

10. Kepada Para kakak angkatan: teh jeje dan bang hilman, yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan moril dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.  

11. Lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Atas segala bantuannya, semoga amal baik yang  telah diberikan mendapat 

balasan dari Allah SWT dan rahmat dari-NYA.  

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan penulisan yang akan datang. Akhir kata, semoga penyusunan 

laporan ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan khalayak umum serta 

dapat menambah wawasan penulisan bagi penulis.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

                                                                              Bandung, 30  Juli 2015 

 

            Penulis  
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