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iv  LEMBAR PERSEMBAHAN     PERSEMBAHAN Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk : 
• Kedua orang tua ku dan adik 

• Keluarga tercinta 
• Dosen Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Unissula 

• Teman-teman seperjuangan PWK 2013 
• Almamaterku                         



v  MOTTO   Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah  (Q.S Al Insyirah : 6 – 8)   =?ً=َACِ ََْرضGْH JُKُLَ MَNَOَ ُPQH(١٩) َو "Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan,  ۟اXKُYُْAZَ[L =Oً=\َ]ِ ًُ̂_ُ` =aَbْcِ (٢٠) "Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya". (Q.S An Nuh : 19 – 20)    “Sometimes it is the people no one imagines anything of who do the things no one can imagine”  The Imitation Game, 2014  “The Hardest choices require strongest will”  Thanos – Avengers Infinity War, 2018  “It is our choices, that show what we truly are, far more than our abilites”  “If you see something wrong happening in the world, you can either do nothing, or you can do something.  And I already tried nothing”  
 

 

 

 



vi  KATA PENGANTAR  Puji dan syukur penulis memanjatkat kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya. Tak lupa pula penulis curahkan Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih belum sempurna, olehnya itu dengan kerendahan hati kami menerima kritik dan saran dari segala pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan selanjutnya. Dengan terselesainya Tugas Akhir ini tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Teknik Unissula dan dosen pembimbing 1 Tugas Akhir 2. Ir. Hj. Eppy Yuliani selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. 3. Dr. Hj. Mila Karmilah ST., MT selaku dosen pembimbing II.  4. Orang Tua dan keluarga Penulis yang memberikan support selama pengerjaan Tugas Akhir ini. 5. Seluruh kawan-kawan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya kawan-kawan angkatan 2013. Demikian kiranya, semoga tugas laporan mata kuliah Tugas Akhir ini dapat memberikan banyak-banyak manfaat untuk penulis khususnya maupun para pembaca umumnya.                           Semarang,                                                                                                                                             Penyusun  


