
i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT beserta jujungan 

kita Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang menjadi pintu gerbang untuk memperoleh 

gelar sarjana teknik dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam proses 

penyusunan skripsi terdapat kendala yang penulis hadapi yakni keterbatasan waktu, 

tenaga, dan biaya sehinga skripsi tidak akan selesai  tanpa bantuan dan bimbingan dari 

pihak-pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud 

menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada: 

1. Allah SWT untuk rahmat dan kemudahanNya terutama di waktu sulit yang 

penulis lalui; 

2. Papa (Koos Kuntjahjo),  Mama (Rika Rushanti), dan adik (Dyah Retno Savitri) 

tersayang serta Rukmini di Jakarta, untuk segala doa dan dukungan yang tidak 

pernah habis; 

3. Ibu Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT. Ph. D & Bapak Johannes Parlindungan, ST., MT 

untuk ilmu, arahan, dan bimbingannya; 

4. Bapak Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT & Ibu Dian Dinanti ST., MT untuk 

ilmu, arahan, dan bimbingannya; 

5. Muhamad Ameer Hakim untuk segala doa, dukungan, bantuan, perbincangan, 

dan ilmu yang tidak pernah habis; 

6. Suci Utami Nurwidia, Naya Marsatyasti, Aldo Marchiano Kaligis beserta 

segenap pengurus OSIS Acalambhanamca Sradavantu Bhagavan yang selalu 

berikhtiar agar memiliki jati diri sebagai insan yang mulia; 

7. Aisyah Sabilla PH, Pury Anastasia, Suraya Adnan, dan Tri Utami Nisviani yang 

selalu ada untuk menghibur, membantu, dan bertukar pikiran; 

8. Angkatan 2010 beserta segenap Keluarga Besar Mahasiswa Perencanaan 

Wilayah dan Kota untuk ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya; dan  

9. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir masih jauh dari kriteria penelitian yang 

sempurna. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran 

yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama. Penulis berharap penelitian tugas 

akhir ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya. 
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