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Motto 

Tidak Ada Yang Tau Sampai Kapan Kita Di Dunia 

Ini,Maka Berbuat Baiklah Kapanpun, Dimanapun, 

dan Kepada Siapapun Agar Kamu Bermanfaat Bagi 

Orang Lain. 

Persembahan 

Kupersemahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua 

(Alm) Ibu Suharti dan bapak Imron Hady terima kasih atas 

limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa 

rindu yang sangat dalam. 

Terima kasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak 

terhingga dan selalu memberikan yang terbaik. Selalu 

membuatku termotivasi dan selalu menyirami dengan kasih 

sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku. Terima 

Kasih Ibu Terima Kasih Bapak. 

Untuk kakak-kakakku Listifadah dan Dewi Masithoh, tiada yang 

paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, terima kasih 

atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil 

ini yang dapat kupersembahkan untuk kalian semua. 

Himatul Jamilah, terima kasih untuk waktu, tenaga dan 

bantuannya(survei) dalam Tugas Akhir saya, serta terima 

kasih kepada saudara dan teman-teman angkatan terima kasih 

untuk segala yang telah diberikan kepada saya selama ini.  
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Assalammu’allaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT  

yang  senantiasa melimpahkan  rahmat,  karunia  dan  

hidayah-Nya.  Pada  kesempatan ini penyusun bermaksud 

menyampaikan  rasa terima kasih kepada semua  pihak yang 

telah mendukung,  memotivasi serta membimbing penyusun dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini kepada : 

1.Ir.H.Rachmat M,MT,Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik; 

2.Ir.Hj.Eppy Yuliani,MT  selaku  Ketua  prodi  Perencanaan 

Wilayah dan Kota, serta selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah 

Tugas Akhir; 

4.Ir.H.Rachmat M,MT,Ph.D dan Dr.Hj.Mila Karmilah,ST,MT 

selaku  dosen pembimbing  yang  telah  bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran  dalam penyusunan 

laporan ini; 

5.Boby Rahman,ST,MT selaku Dosen Penguji; 

6.Keluarga  tercinta  dan  orang-orang  terkasih  yang  

selalu  memberikan dukungan; 

7.Rekan seperjuangan Planologi 2013; 

8.Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. 

Sebelumnya Penyusun turut berbela sungkawa kepada para 

korban atas terjadinya musibah kebakaran yang terjadi di 

Mall Borobudur dan Pasar Banjarsari pada lokasi studi 

tanggal 24 februari 2018, penelitian ini dilakukan sebelum 

terjadinya musibah tersebut. Serta penyusun  menyadari  

bahwa  dalam  penyusunan  laporan    ini  jauh  dari 

kesempurnaan. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 
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