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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan Penelitian Tugas Akhir yang berjudul 

“Evaluasi Kinerja Bus Terminal Bus tipe A Kota Tegal” Laporan Tugas Akhir ini 

disusun sebagai syarat menyelesaikkan studi pada Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberi dukungan, motivasi, serta membimbing dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, antara lain: 

1. Ir. H. Rachmat, MT., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang; 

2. Ir. Eppy Yuliani, MT Selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama bimbingan laporan ini; 

4. Agus Rochani, ST.,MT selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran selama bimbingan laporan ini; 

5. Dr. Hj. Mila Karmilah, ST.,MT selaku dosen penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dan memberikan masukkan yang sangat bermanfaat 

untuk menyempurnakan laporan ini; 

6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan wawasan 

selama penyusun menempuh perkuliahan. 

7. BAP Fakultas Teknik UNISSULA yang sudah memberikan pelayanan 

administrasi dengan baik; 

8. Petugas Pengelola Terminal Kota Tegal, Kementrian Perhubungan Terminal 

Kota Tegal yang telah memberikan pelayanan perijinan serta bantuan dalam 

memberikan data dengan mudah; 

9. Masyarakat pengunjung terminal yang telah meluangkan waktu utnuk dapat 

penyusun wawancarai. 
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Penyusun menyadari bahwasanya laporan Tugas Akhir ini masih terdapat 

banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat. 

Wasaalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 09 Maret 2020 

Penyusun  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

ََواَك َاَمو سََفِنك   ٍ ُمَك َْاَك  ِِ ك ِ ن َذا ك ا ّلِك ََتو بَوِِو   َ َلِجِؤك  رَك َاَممَك   ك مو َوَك ْود  َُ َسَنو نوَلَ ؤ ك ٍَْيَندَو ََ  م 

رَك َاَممَك َوَك ْود  َُ َدآ ك ََ  َ َسَنو نوَلَ ؤ ك ََ  و   ك م  ْمَك َاَزسََنس  د   َ  ٍَِنو

“Sesuatu0yang0bernyawa0tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, 

sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 

menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala 

dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan 

(pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan 

kepada orang-orang0yang bersyukur.” 

(Q.S. Ali Imran: 145) 

 

ان ف َودو َوذَك يَوَذ َوَد اَ ََْذ ٍ ف َاََركودو اا ك َاّلَك   َََكفودو

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-

baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 

benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”  

(Q.S Al- Baqarah: 172) 

 

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk: 

1. Kedua orangtua tercinta, ayahanda Dukaton dan Ibunda Warningsih 

yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat, dukungan, nasihat, kasih 

sayang, serta pengorbanan yang tiada hentinya. Terimakasih atas semua 

kebaikan bapak ibu selama ini yang tidak bisa dihitung dan digantikan. 

2. Almarhumah nenek Kariti, terimakasih atas semua pengorbananmu yang 

telah mengurus sedari penyusun kelas 1 SD, semoga nenek disana 

mendapatkan tempat yang terbaik, dan diterima Allah SWT. 

3. Adik tercinta Rahma Adelita, yang telah memberikan dukungan dan 

doanya. 

4. Slamet Riyadi, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

5. Saudara-saudara atau keluarga, yang telah memberikan semangat dan doa 

kepada penyusun. 
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6. Teman-teman SMK ku, AP1 yang senantiasa telah mendukung dan 

memberikan support. 

7. Teman-teman dekatku selama kuliah Sarah, Ana, NoIVa, Nabilla, Syiva, 

Ayul, Septiana, Bilqis, Lulu, Dita terimakasih kalian sudah saling 

mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan ataupun main. 

8. Kharisma Rakhmah, Bintu C, Retno Fitri N, teman sesama dari Brebes 

yang telah memberikan support dan doa, serta segala kebaikan, terimkaasih 

sudah mengantarkan dan menemaniku selama di Semarang. 

9. Teman-teman planologi angkatan 2015 terima kasih sudah saling support 

satu sama lain, semoga kita semua bisa menjaga tali silaturahmi. 

 


