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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

نإَساُن انإقََطَع عََملُهُ إَِّلا ِمنإ ثَََلثٍَة ِمنإ َصدَقٍَة َجاِريٍَة َوِعلإٍم يُنإتَفَُع بِِه َوَولٍَد صَ  ِ  اِلٍٍ يَدإُع  لَهُ إِذَا َماَت اْلإ

 

Artinya: 

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya 

kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631) 

 

Motto: 

 

“don't be influenced by people's criticism, believe ALLAH 

always helps, miracle is real” 

 

 

“ Berusahalah diluar batas kemampuan niscaya akan kau dapatkan 

kesuksesan, saat semangat mulai meredup maka ingatkah 

perjuangan, doa dan kerjakeras orang tua dan orang-orang yang 

selalu mendukungmu”   



Persembahan: 

Rasa syukur selalu saya panjatkan kepada tuhan Allah SWT 

yang telah mempermudah jalan saya untuk menyelesaikan Tugas 

akhir. Berkat rahmat dan kehendak allah saya dapat menyelesaikan 

tugas akhir di jenjang pendidikan S1.  

Tugas akhir ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa 

syukur dan terimakasih saya kepada: 

Kedua orang tua saya bapak agus JB dan ibu Mei Sudarwati 

yang telah mendoakan, mendukung dan bekerja keras untuk saya 

dapat mencapai jenjang pendidikan sarjana.  

Dosen pembimbing tugas akhir yait ibu Dr. Jamilla kautsary, 

ST, MT dan bapak Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT yang telah membimbing, 

bertukar pikiran dan meluangkan waktu selama proses pengerjaan 

tugas akhir 

Alifatul istofiyah dan Devi Julianur yang telah banyak 

membantu, mendoakan dan memberikan semangat  selama proses 

pengerjaan tugas akhir. 

 Fariz zafry aditama, andhika DH, Aliya Kafaby, Hayyik 

diana, Putri Afriyana dan Teman-teman program studi perencanaan 

wilayah dan kota angkatan 2014 

  



Kata Pengantar 

 

 Syukur alhamdulillah atas rahmat serta keridhoan dari Allah 

SWT penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan 

tepat waktu guna memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir. 

Selesainya laporan ini tidak terlepas dari doa, dukungan serta 

motifasi dari orang-orang terdekat. Oleh karenanya penyusun 

berterimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang selalu berdoa, memberi semangat 

serta motivasi kepada penyusun 

2. Kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan 

bertukar fikiran selama penyusunan laporan 

3. Kepada teman-teman yang memberikan masukan terhadap laporan 

ini. 

 

Semoga dengan disusunnya laporan ini dapat mejadi referensi 

serta manfaat lain kepada pembaca sehingga ilmu yang terdapat 

di dalam laporan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang 

banyak khususnya dalam program studi perencanaan wilayah dan 

kota. Karena sesungguhnya Rosullullah SAW bersabda “terdapat 3 

amalan yang tidak akan terputus yaitu sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak yang shaleh”. Walaupun penyusun sadar masih 

terdapat kekurangan yang terdapat pada laporan ini. 

 

 Semarang September, 2018 

 

penyusun 

 


