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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Artinya: " Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh 

subur dengan izin tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-

tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami 

menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) 

bagi orang-orang yang bersyukur.”(QS. Al-A’Raf: 58). 

Persembahan 

Tugas akhir ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa 

syukur dan terimakasih kepada: 

Ayah Hayudin, SE dan bunda Mauluddiyah yang selalu 

memotivasi, menguatkan dan selalu mendoakan saya hingga 

sampai pada penyelesaian tugas akhir ini.   

Adik - adik saya Retno Rara, Indah Ayu Mutiara dan M. 

Alif Dzikrul falah yang selalu menghibur saya dalam suka dan 

duka. 

Teruntuk sahabat-sahabat dan orang terkasih saya yang 

selalu memberikan dukungan, semangat, membantu ide dan tidak 

bosan-bosan memberikan nasehat untuk saya yang tidak bisa 

terbalaskan dalam berntuk apapun, semoga Allah lah yang 

membalas kebaikan kalian. 
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KATA 

PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan 

kasih sayangnya kepada seluruh hambanya dan kemudahan bagi 

penyusun sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir 

yang berjudul ”Karakter Pemanfaatan Taman Di Kawasan 

Perumahan Jatisari Asri” untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana Strata Satu Prodi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan 

agung. 

Proses penyusunan laporan ini bukan hal yang mudah, 

namun penyusun menyadari semua berjalan lancar atas 

bantuan pembimbing dan berbagai pihak. Olah karena itu 

penyusun menyampaikan banyak terimakasih kepada: 

1. I r .  H .  P r a b o w o  S e t i y a w a n ,  M T , P h . D ,  selaku 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

(Unissula) Semarang. 

2. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT, selaku Ketua Prodi Teknik 

Perencanaan Wilayah Dan Kota Dan Sekaligus Dosen 

Pengampu Tugas Akhir. 

3. Alm. Dr.Al Aswad, S.T., M.T, selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan 

berlangsung selama ini. 

4. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT, selaku pembimbing 1 dan Boby 

Rahman, S.T., M.T, selaku dosen pembimbing 2 atas 

masukan, arahan, serta bimbingan beliau dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

atas ilmu dan pengetahuan kepada penyusun selama 

menempuh pendidikan. 
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6. Kedua Orang tua saya bapak Hayudin S.E dan ibu 

Mauluddiyah yang telah memberikan semangat tanpa lelah, 

motivasi dan doa yang tulus kepada anaknya agar selalu 

diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. 

7. Staf Biro Administrasi Pengajaran Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

membantu dalam pembuatan surat izin survey dan 

administrasi lainya. 

8. Teman-teman angkatan 2013 Perencanaan Wilayah dan Kota 

yang selalu mengingatkan, semangat dan saling membantu 

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

9. Kakak-kakak angkatan 2012 serta Adik-adik angkatan yang 

selalu memberikan dukungan dan doa kepada penyusun. 

Penyusun menyadari dalam penulisan laporan terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu penyusun memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam 

penulisan terdapat kesalahan-kesalahan disengaja maupun tak 

disengaja dan memohon kritikmaupun saran bagi penulisan 

tugas ini. Sehingga besar harapan penyusun laporan ini 

dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

   Semarang, Maret 2018 

 

 

 
 

    Widiyah Ramdhani FN 
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