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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

   

 

 

 Tugas akhir ini aku persembahkan Kepada Ibuku yang 

tercinta Wahyu Hidayah. Tiada kata yang bisa 

menggantikan segala sayang, usaha, semangat, dan Do’a 

yang telah dicurahkan sehingga saya mampu menyelesaikan 

Kuliah Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota.  

 

 

 Kedua kakakku yang tersayang Rachmia Shaumanisaa dan 

Rachmaniar Abidah yang selalu membantu dalam segala 

hal, dan terima kasih untuk selalu ada disetiap suka 

dan duka. 

 

 

 Om, Tante dan Keluarga yang selalu memberi nasihat dan 

motivasi untuk selalu melangkah lebih baik dan 

mendapatkan masa depan yang cerah. Karena ilmu lebih 

mulia daripada harta, karena ilmu tidak akan binasa 

dan tidak dapat habis selamanya.  

 

 

 Teruntuk seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota UNISSULA Angkatan 2013 terima kasih untuk kalian yang 

telah menciptakan cerita dan kenangan denganku. 

  

PERSEMBAHAN 
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“But they Plan, and Allah Plans,  

and Allah is the best of Planners” 

(Al-Anfal 8:30) 

 

“Wouldn’t it be nice to start by not delaying in doing these 

little things? I think that by doing this, you would be able to 

create a bigger dream for yourself” 

[김종운-슈퍼주니어] 

 

“Tidak ada jawaban. Namun untuk mencari jawaban yang kita 

pelajari, aku pikir itu hidup” 

[김남준-방탄소년단]  

 

“Yang pertama dan yang terakhir biasanya yang paling penting. 

Meskipun disetiap perjalanan juga penting, tetapi aku rasa jika 

kita memulai dan mengakhirinya dengan baik, maka terasa seperti 

kita sudah melakukan yang terbaik. Jika kita mengakhirinya dengan 

baik, jika kita lebih baik lagi di yang terakhir ini, maka kita 

adalah seseorang yang bisa melakukan yang terbaik sampai 

perjalanan akhir” 

[박지민-방탄소년단] 

 

“Fase berproses dan menjadi sukses masing-masing orang itu 

berbeda. Jangan cemburu karena itu waktu mereka dan ini 

waktumu” 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat 

serta salam kepada junjungan Nabi Besar Agung Muhammad SAW 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan produk Laporan Tugas Akhir 

dengan sebaik-baiknya. Produk laporan Tugas Akhir ini disusun 

untuk memenuhi Mata Kuliah Tugas Akhir dengan judul “Pola 

Aktivitas Pejalan Kaki Pada Trotoar Kawasan Perdagangan di Jalan 

Pandanaran Kota Semarang”. 

Atas terselesaikannya produk Laporan Tugas Akhir ini, penyusun 

menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuannya 

kepada : 

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, M.T.,Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Teknik Unissula. 

2. Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T sebagai Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus sebagai dosen penguji 

Tugas Akhir, yang telah memberikan kritikan, masukan, 

pengarahan serta bimbingan kepada penulis. 

3. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T selaku dosen pembimbing I yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama 

bimbingan hingga sidang dilaksanakan serta perbaikan laporan 

ini. 

4. Ardiana Yuli Puspitasari, S.T, M.T selaku dosen pembimbing II 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

selama bimbingan hingga sidang dilaksanakan serta perbaikan 

laporan ini. 

5. Staff Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.  

6. Staff dan Karyawan Fakultas Teknik UNISSULA yang telah 

membantu selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Teknik 

UNISSULA. 

7. Ibu yang saya sayangi Wahyu Hidayah, A.Md dan kedua kakak saya 

yang telah mendoakan dan memberi dukungan baik materi maupun 

non materi. 
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8. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2013 

UNISSULA yang telah menemani, dan memberikan semangat selama 

masa kuliah. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas 

akhir.  

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa 

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

Semarang, Maret 2018 

Penyusun  

 

Rachmanesvi Ulfa 

 

 

 


