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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artinya :  

“Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi 

sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan 

kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu 

yang telah ditentukan“. 

(QS: Al Araf Ayat : 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto 

 

Hidup Untuk Berjuang dan 

Berjuanglah Untuk Hidup 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Dengan Menyebut Nama Allah 

Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang  

 

Kupersembahkan Tugas Akhir/Skripsi ini untuk:  

 Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya.  

 Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Tukino dan Ibunda Rini 

Astuti yang sangat saya cintai. Selama ini saya telah 

diberikan semua kebutuhan dan telah mendidik saya dengan 

sangat baik agar menjadi manusia yang berguna bagi orang 

lain khususnya bagi keluarga.  

 Adik saya Risma Saraswati yang selama ini telah mendoakan 

dan membantu saya.  

 seluruh Keluarga Besarku yang selalu membantu, memberikan 

doa, dukungan, dan motivasi untuk menggapai gelar sarjana 

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.  

 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 

atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah 

diberikan kepada saya. Serta teman-teman seperjuangan 

Planologi Unissula atas segala bantuan dan kerjasamanya.  

 

Terima kasih untuk segala yang telah diberikan kepada saya 

selama ini, dan suatu saat nanti Insya Allah saya akan berguna 

bagi kalian semua. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya maka kami dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir “Morfologi Kampung Batik Kauman Kota Pekalongan” 

ini. Adapun tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 

memenuhi syarat mata kuliah Tugas Akhir. Pada kesempatan ini kami ingin 

mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. 

Pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah mendukung, membantu, memotivasi serta membimbing 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung 

2. Dr. Al ‘Aswad, ST. MT selaku Ketua Program Studi Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota; 

3. Ir. Hj. Eppy Yulianti, MT selaku dosen pengampu mata kuliah Tugas 

Akhir; 

4. Dr. Jamilla Kautsary, ST. MT dan Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT selaku 

dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran dengan penuh kesabaran selama bimbinan sampau sidang 

dilaksanakan serta sampai perbaikan laporan ini; 

5. Boby Rahman ST, MT selaku dosen penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dan memberikan nasehat dan masukan yang 

sangat bermanfaat untuk perbaikan laporan ini; 

6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan. 

7. Orang tua yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun non 

material; 

8. Teman-teman Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota atas 

dukungan dan kontribusinya  dalam penyusunan laporan ini; 
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9. Staf BAP Fakultas Teknik atas bantuannya dalam membantu urusan 

adminitrasi; 

10. Warga dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan survei 

lapangan di Kampung Batik Kauman 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

Kami menyadari bahwa di dalam laporan ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami 

perlukan demi kesempurnaan laporan ini. Kami berharap semoga laporan 

ini dapat berguna bagi kita semua. 

                                                                        

Semarang, 22 September 2017 

   

 

                                                                                 

Penyusun 
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