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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robbil’Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 

Subhanahua wa Ta’ala atas berkat dan rahmat Nya, sehingga penulis penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan dan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Kajian Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Atas Pembangunan Jalan Tol 

Pekanbaru-Dumai” sebagaimana tugas akhir ini untuk memenuhi persyaratan 

dalam menyelesaikan program Stara 1 pada Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau. Tidak lupa shalawat dan salam kepada 

Nabi Besar Muhammad Shallahu’alaihi wa sallam karena Beliaulah yang telah 

mengantarkan kita kedunia penuh ilmu seperti yang kita rasakan saat ini. 

Dalam tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh berbagai dukungan 

yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya 

kepada:  

1. Ayahanda Asrofi, Ibunda Yuli Setia Utami, Adik saya Ririn Ayu Mailina dan 

Diva Ayu Aprilia dan keluarga besar yang telah memberikan segala kasih 

sayang, do’a, motivasi, materi dan pengorbanan yang tidak terhingga.  

2. Ibu Puji Astuti, ST.,MT. selaku Ketua Prerogram Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota.  

3. Bapak Muhammad Sofwan, ST.,MT. selaku sekretaris Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.  

4. Ibu Puji Astuti, ST.,MT selaku dosen pembimbing I dan Ibu Cihe Aprilia 

Bintang selaku dosen pembimbing II yang telah banayak memberikan 

bimbingan, dukungan pengarahan dan masukan-masukan kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.  

5. Ibu Febby Asteriani, ST.,MT selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan dan masukan selama mengikuti 

perkuliahan 
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6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau khususnya Dosen 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman penulis selama mengikuti 

perkuliahan.  

7. Seluruh staf TU dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang telah 

banyak membantu dalam administrasi penulis.  

8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2014 kelas A yang senantiasa 

rela berbagi ilmu, motivasi, persaudaraan, waktu, solidaritas dan canda tawa.  

9. Serta seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak luput dari berbagai 

kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangunan sangat diharapkan 

demi perbaikan dimasa akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua, amin.  

 

 

 

 

PEKANBARU, 11 November 2018 

 

 

 

Marfi’ah Ayu Nurida  

 

 

 


