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PENGANTAR 
 

 

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, 

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. Allah subhanahuwata’ala, yang selalu menjadi yang pertama mendengar do’a dan 

menjawabnya dengan rencana terbaikNya, dan mengetahui harapan dan cita-citaku dan 

mengabulkan sesuai rencana terindahNya. Kedua orang tua, Mekar Purwanti dan Tri 

Wahyudi. Maaf jika selama ini telah mengecewakan harapan Ibu dan Bapak berdua 

karena ternyata kelulusan ini memakan waktu yang terlalu lama. Terima kasih atas 

do’a, pengertian dan kemaklumannya, Didin selalu berharap dan megusahakan yang 

terbaik untuk kedepannya tidak akan mengecewakan lagi dan dapat membahagiakan 

serta membanggakan Ibu dan Bapak.  

2. Ketiga dosen pembimbing yaitu Bapak Johannes Parlindungan Siregar, ST., MT., 

Bapak Dr. Eng, I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT. dan Ibu Kartika Eka Sari, 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 sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat menjadi lebih baik; 

4. Dosen pembimbing akademik Ibu Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT., Ph. D. yang 

memberikan motivasi akademik pada setiap pengambilan rencana studi dan dukungan 

untuk segera menyelesaikan studi; 

5. Zulfiana Rahmawati dan Mekar Mijil Ananto Putro, adik-adik yang selalu memberikan 

dorongan dan dukungan dibalik candaannya, sehingga membuat penulis selalu 

termotivasi dan tidak tertekan. Semoga adik bisa menjadi orang yang lebih baik dan 

lebih dapat membanggakan kedua orang tua. 

6. Raydang Rahadiar, sebagai teman pertama yang memotivasi (secara tidak langsung) 

untuk bisa semhas secepatnya dan sebagai calon teman hidup terakhir yang memotivasi 

(secara langsung) untuk bisa segera sidang dan menuntaskan seluruh rangkaian 

kelulusan studi. Semoga Allah selalu membimbing langkah-langkah kita selanjutnya. 
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7. Teman seperjuangan skripsi khususnya Dhania, Ummi, Putri, dan Anggi yang selalu 

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

semangat, fasilitas, dan semua yang kalian berikan sehingga bisa mendorong penulis 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Bapak Hadi sekeluarga. Terima kasih atas dorongan, do’a, nasehat, dan bantuannya 

selama ini. Semoga Om Hadi sekelurga senantiasa dimudahkan segala urusannya, tiada 

balasan bernilai setara yang dapat Dije sampaikan kecuali balasan yang berlipat 

indahnya dari Allah atas segala kebaikan Om Hadi sekeluarga selama Dije 

menyelesaikan studi di Malang. Maaf jika selama ini Dije selalu merepotkan Om 

sekeluarga. 

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

yang diberikan ketika masa perkuliahan dan sampai kedepan nanti dan seterusnya. 

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, Desember 2015 

 

        Penulis 


