
i 

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 spiritual maupun material, dan 

pengertiannya karena ternyata kelulusan ini memakan waktu yang terlalu lama, semoga 

kedepannya tidak akan mengecewakan lagi dan dapat membahagiakan serta 

membanggakan.  

2. Kedua dosen pembimbing yaitu Ibu Dian Kusuma Wardhani, 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 Mustika Anggraeni, ST., MSi. dan Bapak Dimas Wisnu 

Adrianto, ST., MT., M.Env.Man 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. My beloved lil sister deserve my wholehearted thanks as well. Terimakasih Dik Ajeng, 

semoga adik bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih dapat membanggakan kedua 

orang tua; 

6. My sister, and brother-in-law, Mba. Ayu and Mas. Hamdi for provided assistance in 

numerous ways; 

7. Teman yang telah membantu pengambilan data Radar Sandy dan Rachmadana. 

Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah kalian berikan; 

8. Teman seperjuangan skripsi khususnya Dhania, Din, Rizky Sinta, Riska Nilla, dan 

Ummi yang selalu membantu dan memberikan dorongan semangat. Thanks for 

providing a good atmosphere and for useful discussions; 

9. Ika, Karina, Arden, Kebi, Medi and Seta thank for your encouragement in many 

moments of crisis. Your friendship makes my life wonderful experience; 

10. Ajeng, Elen, Farah, Graita, Lusi, and Tia although we are now have lived far away, but 

communication with you girls, provided emotional atmosphere for me. Hereby, I would 

like to thank you for everything; 
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11. Teman-teman PWK ’09, terima kasih atas dukungan dan semangat, serta pertemanan 

yang diberikan ketika masa perkuliahan. 

 

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, Agustus 2016 

 

        Penulis 


