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KATA PENGANTAR 

  

 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Dampak Operasional Sidoarjo Town 

Square Terhadap Kinerja Jalan dan Persimpangan Jalan Raya Jati Kabupaten 

Sidoarjo” dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di 

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. 

 Proses penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Keluarga tercinta, Bapak Totok Waluyanto dan Ibu Karni serta adikku Rifaldhi 

yang telah senantiasa memberikan banyak dukungan baik secara moril maupun 

materiil. Semoga kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama ini dapat 

berganti menjadi sebuah kebanggaan; 

2. Bapak Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. dan Ibu Nailah Firdausiyah, ST., 

MT., MSc. selaku dosen pembimbing atas segala ilmu, bimbingan, arahan dan 

nasehat yang telah diberikan selama penyusunan tugas akhir ini; 

3. Ibu Imma Widyawati Agustin, ST., MT., Ph.D. dan Bapak Eddi Basuki 

Kurniawan, ST., MT. selaku dosen penguji atas masukan dan saran yang telah 

diberikan; 

4. Dosen pembimbing akademik, Bapak Adipandang Yudono, S.Si., MURP. yang 

selalu membimbing dan memberikan banyak ilmu. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB 

yang telah memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan; 

6. Sahabat-sahabatku keluarga besar „eMTe‟ Gitanandya, Lestari, Lupi, Firdha, 

Ririn, Fani, Agresia, Mery, Dwi yang telah memberikan semangat, doa, bantuan, 

dan pengalaman yang luar biasa berkesan selama masa kuliah ini. Semoga Allah 

selalu merahmati kita hingga kelak kita berhasil menjadi orang yang bermanfaat 

bagi sesama; 

7. Sahabat-sahabatku Erien, Harlinda, Mutiara Ayu, Lusi, Shely dan Ardhi, yang 

telah membantu dalam proses pengumpulan data dan memberikan semangat 

dalam menyelesaikan tugas akhir; 



ii 
 

8. Keluarga besar PWK UB Angkatan 2009, terimakasih untuk kebersamaan yang 

luar biasa dan telah memberi saya banyak pelajaran berharga yang tak ternilai 

dan tak terlupakan.  

9. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kemudahan dalam 

memperoleeh data; 

10. Pihak-pihak lain yang ikut serta memberikan bantuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat. Penulis mohon maaf apabila 

dalam penyusunan terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. 

 

Malang, Januari, 2014 
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