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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya atas berkah, rahmat, 

dan hidayah-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik 

sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, 

dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses 

penyelesaian tugas akhir ini, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Allah SWT atas segala karunia, rezeki, dan kelancaran dalam melewati setiap 

proses dalam kehidupan; 

2. Orang tua saya Bapak Agus dan Ibu Ulul Imanah, serta saudara-saudara saya 

Wildan Novriawan, A.Md.A.B., dan Dinda Febrilianti Gusmanda atas segala doa, 

dukungan, semangat dan pengorbanan yang diberikan bagi saya; 

3. Ibu Dian Kusuma Wardhani, ST., MT. dan Bapak Chairul Maulidi, ST., MT.  selaku 

Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan 

motivasi dalam setiap tahap penyusunan tugas akhir ini; 

4. Bapak Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT. dan Bapak Dr. Eng. Fadly Usman, ST., 

MT. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam proses 

penyempurnaan tugas akhir ini; 

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

memberikan motivasi akademik sejak awal semester hingga skripsi; 

6. Saudara beda orang tua ABBS STETSA, Em, Luqman, Raga, Radit, Daenk, Alex, 

Rezan, Selp, Dicky, Nawan, dan Bertus. Terima kasih atas support, bantuan, dan 

motivasinya yang mendorong untuk cepet lulus. See you on top, Boys!; 

7. Sahabatku Arum, Mayang, Fahri, dan Noorina, serta dr. Silvi yang telah membantu 

di masa-masa sulit dalam penyusunan tugas akhir ini; dan 

8. Teman-teman PWK angkatan 2009 Umi, Eki, Anggi, Sincil, Topek, Haru, Uya, 

Lupi, Nawi, Awit, Tama, teman-teman seperjuangan “Most Wanted” yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman Plano 09 Black Parade lainnya 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dengan cara-cara 

yang unik dan berbeda. Terima kasih atas dukungan dan semangat, serta 

pertemanan yang diberikan ketika masa perkuliahan. 
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Kritik dan saran yang sifatnya mendukung dari berbagai pihak diperlukan peneliti sebagai 

bahan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Peneliti berharap tugas akhir ini dapat 

berguna bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

Malang, 19 Agustus 2016 

 

 

 

Penyusun           


