
KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Evaluasi Kondisi Transportasi Sebagai Pendukung Kegiatan 

Ekonomi Di Kabupaten Manokwari”. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam 

memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Esa Unggul. Dalam 

penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

maupun kesalahan dan jauh dari sempurna, karena mengingat keterbatasan 

kemampuan penulis. Dengan rasa hormat dan bangga penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta dan kakak serta adikki tersayang yang 

selalu memberikan do’a dorongan semangat dan motivasi. 

2. Alm. Bapak Ir.Holiqurahman Raus, engkau bagaikan cahaya yang 

selalu menjadi titik terang bagi penulis dalam melewati masa-

masa susah maupun senang semasa perkuliahan. Jasamu akan 

selalu ku kenang. Selamat jalan Bapak… 

3. Ibu Dr.Ir.Ken Martina.K,MT selaku pembimbing Tugas Akhir, 

terima kasih atas segala petunjuk, saran, kritik, motivasi, nasehat 

dan waktunya dalam memberikan bimbingan bagi penulis. Terima 

kasih atas semua kesabarannya. 

4. Ibu Dr. Lily Amelia selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Esa Unggul. 

5. Bapak Ir.Darmawan L.Cahya, MURP,MPA selaku Kepala 

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul 

serta Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan 

dan dukungan dalam masa perkuliahan. 



6. Staff administrasi Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul Om 

Ipung serta Mba Wiwi yang banyak membantu dalam hal 

administrasi. 

7. Seluruh dosen planologi di Universitas Esa Unggul yang pernah 

membagi ilmu yang bermanfaat dengan penulis. 

8. Teman-teman plano 2008 yang selalu menjadi motivator, untuk 

yang belum sidang ayo semangat kalian pati bias kesuksesan 

menanti kita semua. 

9. For my special someone,always love you forever. 

10. Keluarga Besar Yayasan Al-Fatih Kaafah Nusantara (AFKN), 

terutama ayahanda Al Ustadz Fadzlan Rabbani Al Garamatan 

beserta Ummi, yang telah memberikan motivasi, dukungan moral 

maupun financial kepada penulis dalam perkuliahan selama ini. 

11. Teman-teman Kosan, FC Black Star, dan Repupa yang telah 

bersama-sama kita mengisi hari, melukis indahnya persahabatan, 

berbagi kebahagiaan serta pengalaman. 

Terima kasih banyak atas bantuan, dukungan serta perhatian semua pihak, 

semoga ALLAH SWT akan membalas kebaikan kalian semua. Demikian 

tugas akhir ini dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalm tugas akhir 

ini. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk 

kesempurnaan tugas akhir ini dan penelitian selanjutnya. 
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(Tur Sofia Benazer Bauw) 


