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MOTTO DAN PESEMBAHAN 

 

 
 

 

Artinya: 

“Demikianlah kami wahyukan kepadamu Alquran yang 

berbahasa arab, agar kamu memberi peringatan kepada 

penduduk ummul qura (kota Mekah) dan orang-orang yang 

berada di sekitarnya.” (QS. As-Syura: 7). 

 

Motto 

Kebahagiaan Ayah dan Ibu adalah Prioritasku 
 

 

Persembahan 

 

Tugas Akhir ku persembahkan sebagai ungkapan  

sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada: 

Bapak Drs.Nurdin Sudia, beliaulah yang dengan sabar 

mendidik saya dari kecil sampai saat ini, walaupun 

beliau bukan sosok ayah ayah yang idaman orang banyak 

tapi dia selalu bisa buat saya bangga telah menjadi 

anaknya, beliau sangat bertanggung jawab, pekerja 

keras dan sangat menyayangi keluarga, walaupun Beliau 

hanya seorang anak penjual garam yang tidak tahu 

teori mendidik anak dengan baik, tapi beliau teah 

membuktikan bahwa beliau bisa sukses dengan menjadi 

Pegawai Negri Sipil dan melaksanakan kewajiban untuk 

mendidik, membesarkan dan membiayai anak dengan 

sangat baik aan saya sangat bangga akan itu. Beliau 

selalu menjadi motivasi hidup saya. Dina sayang papa 

lebih dari dina menyayangi diri dina sendiri pa !! 
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Ibu Ir.Waode Sitti Aminah Bona, sosok wanita yang 

sangat kuat batinnya dan mempunyai hati yang sangat 

lembut, walaupun beliau juga bekerja tetapi beliau 

masih bisa membesarkan dan mendidik saya dari kecil 

sampai saat ini . Beliau selalu mengusahakan yang 

terbaik untuk saya agar kelak nanti bisa menjadi 

kebanggaan orangtua dan bangsa. Aku sayang kamu ibu 

bahkan dari segalanya ! 

 

Ir.Laode Samtun Bona,MT dan Ir.La Ode Muhammad Syahrir 

adalah 2 orang paman saya yang selalu saya panggil 

ayah, yang selalu memberi semangad dan motivasi dalam 

hidup, tidak ada yang bisa saya ungkapkan untuk mereka 

berdua, karena sejak kecil saya sudah di anggap 

sebagai anak bagi mereka, walaupun kata orang mereka 

pendiam dan dingin tapi mereka selalu ada saat 

kapanpun itu. Ayah maafkan keterlambatan dina dalam 

mencapai cita-cita. Dina tau kalian kecewa tapi dina 

selalu berusaha memperbaikinya. 

 

Tanpa kalian, aku bukanlah siapa-siapa...!!! 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu`alaikum Wr.Wb.  

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Besar 

Muhammad saw atas terselesaikannya produk penelitian 

Tugas Akhir dengan sebaik-baiknya. Produk laporan Tugas 

Akhir ini di tulis untuk memenuhi tugas Mata Kuliah 

Tugas Akhir, yaitu “Karakter Fisik Ruang Komersial,  

Koridor Jalan Sukowati, Kecamatan Katobu, Kabupaten 

Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara” Atas 

terselesaikannya Penulisan Tugas Akhir ini, penulis tak 

lupa mengaturkan ucapan terima kasih atas dukungan dan 

bantuannya kepada: 

 Ir.H.Rachmad Mudiyono,MT,PhD sebagai Dekan 

Fakultas Teknik Unissula; 

 Ir. Hj, Eppy Yuliani,MT sebagai Ketua Program 

Studi Perencanaan Wilayah;  

 Ardiana Yuli Puspitasari,ST,MT  sebagai dosen 

pembimbing dan sebagai Koordinator mata kuliah 

Tugas Akhir yang telah membantu dalam proses 

bimbingan penulisan tugas akhir dan dosen selama 

perkuliahan yang sudah mengajarkan saya banyak 

hal; 

 Ir.Mohammad Agung Ridlo,MT sebagai dosen 

pembimbing pertama yang sudah membimbing penulisan 

skprisi dan sekaligus menjadi dosen selama 

perkuliahan; 

 Mila Karmila,ST,MT sebagai dosen penguji yang 

sudah memberikan koreksi yang membangun dan 
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mengajarkan kepada saya arti dari kesabarann dan 

usaha yang sebenarnya; 

 Seluruh  dosen,  staf  administrasi, Staf BAP,  

dan  staf Perpustakaan Fakultas Teknik Unissula 

yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penulis; 

 PEMDA Kabupaten Muna yang sudah membantu 

penyelesaian laporan penilitian ini baik dari segi 

moril maupun penambahan data; 

 Camat Katobu dan Lurah Raha II yang telah bersedia 

untuk diwawancarai guna menambah data analisis 

pada laporan ini;  

 Ayah d a n  Ibu tercinta D r s . N u r d i n  S u d i a ,  

I r . W a  O d e  S i t i  A m i n a h  B o n a  yang tidak 

henti-hentinya memberikan  semangat untuk 

bimbingan, dorongan moril dan materil serta 

doanya agar putrinya tetap semangat dan berjuang 

menyelesaikan tugas akhir ini karena kalianlah 

motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini;  

 Adik-adik tersayang Sahju Chairul Mahfiz dan Siti 

Salsabillah yang sudah membantu dalam proses 

penelitian dan pengembangan data; 

 Wa Ode Sitti Jurianti Aswad,ST, Alan Darmawan,ST 

dan Risal Rasyid,ST yang sudah mau membantu setiap 

hari selama penulisan tugas akhir ini, selalu 

memberi dukungan dan semangat dalam jatuh bangun 

penulisan tugas akhir ini; 

 Wa Ode Sitti Khasanah Ramli.,ST yang telah 

membantu dalam proses asistensi dan selalu memberi 

motivasi untuk melanjutkan penulisan laporan ini; 
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 Briptu Yanyan Deni Irjayanto, orang yang sudah 

setia memberi dorongan moril dan semangat dalam 

penulisan tugas akhir ini; 

 Muhammad Amrul S.Stp yang selalu menyemangati dan 

membantu beberapa urusan yang berhubungan dengan 

penulisan laporan dan keperluan lainnya; 

 Syefira salsabillah amal yang selalu menemani, 
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