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PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhoNya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Teknik dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya. 

Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 

1. Kedua orang tua. Terima kasih atas doa, dukungan dan pengertiannya karena ternyata 

kelulusan ini memakan waktu yang terlalu lama, semoga kedepannya tidak akan 

mengecewakan lagi dan dapat membahagiakan serta membanggakan orang tua.  

2. Kedua dosen pembimbing yaitu Ibu Dian Dinanti, ST., MT. dan Bapak Aris Subagiyo, 

ST., MT. yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dalam setiap proses 

penyusunan skripsi. 

3. Kedua dosen penguji yaitu Ibu Nindya Sari, ST., MT. dan Bapak Chairul Maulidi, ST., 

MT. yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi; 

4. Dosen pembimbing akademik Ibu Mustika Anggraeni, ST., M.Si yang memberikan 

motivasi akademik dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi; 

5. Faried, sebagai orang yang selalu memberikan dorongan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi, sehingga membuat penulis termotivasi dan sejenak menjadi 

tenang. Semoga Faried bisa menjadi orang sukses sesuai dengan cita-citanya; 

6. Citra, sebagai adik yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dibalik 

candaannya, sehingga membuat penulis melupakan kepenatan. Semoga adik bisa 

menjadi orang yang lebih baik dan lebih dapat membanggakan kedua orang tua; 

7. Teman seperjuangan yang membantu pengambilan data yaitu Lupi, Nungki dan Laily, 

serta Duta dan Syahri yang telah membantu kelengkapan skripsi ini. Terimakasih atas 

bantuan dan semangat yang telah kalian berikan. 

8. Teman seperjuangan skripsi khususnya Rizky Sinta, Anggi dan Din yang selalu 

membantu dan memberikan dorongan semangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, 

semangat, dan semua yang kalian berikan sehingga bisa mendorong penulis 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Teman-teman PWK ’09, terima kasih atas dukungan dan semangat, serta pertemanan 

yang diberikan ketika masa perkuliahan. 
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Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diperlukan peneliti sebagai 

bahan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca. 

 

 

Malang, Mei 2016 

 

        Penulis 


