
KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta 

alam yang tiak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya. Maha suci Allah yang 

telah memudahkan segala urusan karena berkat kasih saying-Nya lah akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir (skripsi) yang berjudul “Penentuan Lokasi Kawasan 

Peruntukan Peternakan Unggas Di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Raulluah SAW beserta keluarga, 

sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. 

 Penulis menyadari bahwa alam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir bukan hanya 

karena usaha keras dari penulis sendiri melainkan karena adanya dukungan ari berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada; 

1. Ir. Paidi, MT., DEA dan Siti Wulandari, S.Pd, selaku orang tua penulis yang 

membiaya pendidikan penulis dari tingkat Play Group hingga menjadi Sarjana 

Teknik pada Tahun 2016. 

2. Dr. Ir. Agus Dwi Wicaksosno, Lic. Rer. Reg dan Dian Dinanti, ST., MT., selaku 

Dosen Pembimbing yang selalu memberikan ilmu, semangat, dan bimbingannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang diajukan. 

3. Gunawan Prayitno, SP., MT., Ph.D dan Dimas Wisnu Adrianto, ST., MT., M. Env. 

Man, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menerima berkas Tugas Akhir saya 

sebelum sidang, saat sidang, dan memberikan saran untuk Tugas Akhir penulis. 

4. Segenap Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, yang telah memberikan 

ilmu dalam bidangnya, dan semoga ilmunya barokah. 

5. Luthfian Ardhinto Paleky, Syahrizal Aditya Paleky, dan Maulidya Annisa Paleky, 

selaku Adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat kakak tercintanya 

dengan berbagai cara. 

6. Teman-teman  “PWK CORET“, yang selalu memberikan percaya dirinya, sugesti, 

dan petuah ke penulis sehingga penulis semangat untuk menyelasaikan Tugas 

Akhir yang sedang dikerjakan penulis. 



7. Segenap staff ruang recording, ruang baca, ruang pengajaran, dan cleaning service, 

yang selalu mengingatkan penulis untuk menyegerakan lulus agar tidak menjadi 

Mahasiswa Abadi. 

8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian 

Tugas Akhir. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan Tugas 

Akhir yang disusun, oleh karena itu penulis minta maaf kepada semua pihak yang merasa 

kurang berkenan akan Tugas Akhir yang penulis buat. Namun demikian, penulis selalu 

berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya Tugas Akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Malang, 17 Agustus 2016 

 

 

Penulis 

 


