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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 

dan karunia-Nya, Tugas Akhir “Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi 

Berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang” dapat 

terselesaikan dengan sangat baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat wajib 

kelulusan studi Strata-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Adapun proses 

penyelesaian tugas akhir tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Orang tua dan Keluarga penulis yang selalu memberi dukungan moril, materil, dan 

doa-doa terbaik yang  senantiasa dipanjatkan untuk kelancaraan penelitian ini. 

2. Ibu Kartika Eka Sari, ST., MT dan Ibu Dr.Tech Christia Meidiana, ST., M. Eng 

selaku dosen pembimbing yang banyak membantu penulis dalam memberikan 

bimbingan yang sangat bermanfaat untuk kesempurnaan penulisan laporan. 

3. Bapak Dimas Wisnu Adrianto, ST.,MT.,M.Env .Man dan Ibu Mustika Anggraeni, 

ST., M, Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan 

saran untuk kesempurnaan penulisan laporan. 

4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, BAPPEDA Kota Malang serta 

Instansi terkait lainnya yang telah memberikan informasi dan data untuk penulisan 

penelitian ini. 

5. Resti Riandani serta kawan-kawan satu atap Dany,Auza,Indra dan Arya atas semua 

dukungan yang telah kalian berikan baik langsung maupun tidak langsung untuk 

kelancaran penelitian ini. 

6. Semua teman-teman satu dosen pembimbing Ilham, Afni, Didin, Amelita dan teman 

teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu berbagi suka 

dan duka dalam pengerjaan tugas akhir ini, serta atas dorongan yang telah kalian 

berikan. 

7. Segenap teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota 2012 yang tidak henti 

hentinya selalu memberikan bantuan demi kelancaran penulisan laporan 

8. Seluruh pihak dalam Instansi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah 

memberikan banyak bantuan dan kemudahan dalam proses penulisan laporan 
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Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersilahkan pembaca memberikan saran dan 

kritik yang membangun demi kesempurnaan dalam penulisan berikutnya. Pada akhirnya 

semoga laporan ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumya bagi 

pembaca. 

 

Malang, Juli 2016 

 

Penulis 


