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 Alhamdulillahirobbil’aalamin atas segala nikmat kesempatan dan 

kekuatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

skripsi yang berjudul “Penentuan Jenis Penyeberangan Jalan Berdasarkan Standar 

Perencanaan dan Persepsi Pengguna (Studi Kasus: Jalan MT.Haryono dan Jalan 

Merdeka Timur, Kota Malang)” dapat diselesaikan dengan baik.  

 Proses penyusunan skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan, 

kritik dan saran, serta kerjasama dari berbagai pihak, sehingga  kendala-kendala 

yang dialami penulis dapat diatasi. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak 

ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Imma Widyawati Agustin, ST., 

MT., Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ir. Achmad Wicaksono, 

M.Eng., Ph.D selaku dosen pembimbing II yang telah dengan tulus, sabar, dan 

ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, 

arahan, dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

1. Ayah Wahyudinoto dan Mama Rr. Etty Susiastuti yaitu kedua orang tua 

yang selama ini telah mencurahkan cinta, kasih sayang, dan segalanya 

tanpa henti demi kesuksesan dan keberhasilan penulis. Tak lupa juga 

ucapan terima kasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan 

segala bantuan demi keberhasilan penyusunan skripsi penulis; 

2. Seluruh dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan membagi 

pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis 

dapat sampai pada tahap ini; 

3. Arif Frediansyah, Dwiki Prasetio, Wahyu Dwi Prasetio, Dzacky Rendy, 

Rosatul Inayah atas segala bantuan, dukungan dan semangat yang 

diberikan selama proses penyelesaian skripsi; 
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4. Wenis Normalita Karina Devi, Winda Amelia Novitasari, Martyasari Indra 

Kusuma, dan Dyah Ayu, para sahabat yang selama ini telah berbagi tawa, 

canda, dan semangat dalam proses meraih cita-cita penulis; 

5. Dunnuar Adzisani Firman Yasin, terima kasih atas semua semangat, 

bantuan dan doa serta ketersediaannya menemani selama pengerjaan tugas 

akhir; 

6. Teman-teman History Maker (HIKER) 2011 dan seluruh pihak lain yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dengan 

segala bantuan dan dukungan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.  

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa 

masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini.  
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