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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala kemudahan dan 

kelancaran yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi 

Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung”. Penyusunan skripsi 

ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga dengan segala kerendahan hati 

penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penyusun; 

2. Bapak dan Ibu atas  motivasi, doa, semangat, kasih sayang serta biaya selama ini; 

3. Bapak Dimas Wisnu Adrianto, ST.,MT.,M.Env.Man , Bapak Johannes Parlindungan 

ST.,MT dan Bapak Ir. Tunjung Wijayanto Suharso,MSP. selaku dosen pembimbing yang 

telah dengan sabar memberikan pengarahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini ; 

4. Ibu Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT.,Ph.D dan Bapak Chairul Maulidi, ST.,MT., selaku dosen 

penguji atas segala masukan dan saran yang telah diberikan  selama perbaikan skripsi ini; 

5. Ibu Nindya Sari, ST.,MT selaku dosen koordinator mata kuliah Tugas Akhir serta seluruh 

Bapak dan Ibu dosen dan staf Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya 

6. Sahabat seperjuangan (Elok, Melita, Dwi, Ina, Erma, Titin dan Berina) atas kerjasama, 

bantuan, motivasi dan semangat selama pengerjaan skripsi ini;  

7. Teman-teman kos ASTRI 284A (Gading, Mbak Heny, Lina, Winda, Nindy, Eka) atas 

kebersamaan, dukungan dan semangat selama pengerjaan skripsi ini;  

8. Teman-teman Teknik PWK-UB angkatan 2007 dan Tina Trisnawati, atas kerjasama, 

pengalaman baru dan kebersamaannya. 

9. Bappeda Kabupaten Tulungagung, pemerintah dan para peternak sapi perah Kecamatan 

Sendang atas data dan informasinya selama survei; 

10. Pihak – pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, namun memberikan 

bantuan yang besar pada penyusunan skripsi ini. 

Semoga Alloh SWT membalas segala kebaikan dan jasa semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat dapat bermanfaat. 

Malang, Juli 2012 

 

 

Penulis 


