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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah SWT 

untuk manusia dan manusia diberi tanggung jawab melindungi 

serta melestaraikannya. Dalam ilmu tata kota harus dapat 

mengimplementasikan pemeliharaan lingkungan bukan merusaknya 

karena sesungguhnya Allah telah menciptakan alam semesta 

dengan sebaik-baiknya, seperti yang tertuang di surat Ali 

Imran 3: 190-191: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,  

dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 

bumi "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 

neraka” (191). 

 

 



Motto 
 

 

 Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153). 

 Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah 

akan memudahkan baginya jalan ke surga (HR. Muslim). 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Insyirah: 6). 

 Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, gunakanlah masa 

mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, 

masa kayamu sebelum miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa 

sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang matimu.”    ( HR. Muslim, 

Tirmidzi dari Amru bin Maimun). 

 
Persembahan 
Bismillahirrohmanirrahim. Karya ini saya persembahakan kepada : 

 Orang tua terkasih yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan 

semangat. 

 Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan.  

 Bapak dan Ibu Dosen atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah 

diberikan kepada saya. 

 Teman-teman seperjuangan atas segala bantuan dan kerjasamanya. 
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Assallammu’allaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Karakter Ruang Jamban Pada Kawasan Permukiman 

Bantaran Sungai Arut Di Kelurahan Mendawai” Laporan ini 

disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana pada 

Program Studi Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, penulis 

bermaksud menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung, memotivasi serta membimbing dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini kepada : 

1. Lr. H. Rachmat Mudiyono, MT.Ph.D. Selaku Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT. selaku Ketua Jurusan  

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

3. Dr.jamilla Kautsary, ST, MT dan Dr.Al Aswad, ST, MT 

(Alm). selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama bimbingan 

sampai sidang dilaksanakan serta perbaikan laporan 

ini. 

4. Lr.Moh. Agung Ridlo, MT selaku dosen penguji saya 

berterima kasih banyak telah memberi masukan dan 

sarannya. 

5. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan. 

6. Orang tua tercinta, bapak dan ibu yang selalu 

memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang, kakak 

dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang 



senantiasa memberikan dukungan baik material maupun 

spiritual sehingga segala hambatan dapat dilalui 

dengan lancar.  

7. BAP Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah membantu dalam hal kelengkapan 

administrasi. 

8. Seluruh staff perpustakaan pusat, Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

bersedia untuk memberikan referensi bagi penulis. 

9. Staff Kelurahan Mendawai dan Warga Permukiman bantaran 

Sungai Arut yang telah membantu penulis dalam 

memberikan data dan informasi. 

10. Rekan seperjuangan  Planologi 2012. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih telah membantu dalam 

penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulis Tugas Akhir ini 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat. Amin. 

Wassallammu’allaikum Wr. Wb. 

Semarang,  29 Maret 2018 
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