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MOTTO 

 

“Jika kamu berbuatbaik (berarti) kamu berbuat baik untuk 

dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka 

(kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.” [Q.S Al 

Isra (17) : 7] 

 

Do good for others and it will come back to you in 

unexpected ways. 

 

PERSEMBAHAN 

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa 

syukur dan terima kasih kepada: 

 

Kedua orang tua penyusun yang tercinta Bapak Eko Setyawan dan 

Ibu Harini Mudiastuti yang tanpa henti memberikan dukungan 

moral dan material serta doa kepada penyusun sehingga mampu 

menyelesaikan kuliah dengan baik dan menjadi Sarjana 

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

 

Teruntuk seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan kota Unissula khususnya angkatan 2014 yang telah selalu 

memberikan semangat dan pengalaman berharga selama masa 

kuliah. 

 

Teman-teman dekat yang selalu ada di sekeliling penyusun yang 

tidak pernah lupa memberikan semangat kepada penyusun agar 

segera menyelesaikan Tugas Akhir ini. 



KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan 

tepat waktu. Selesainya laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 

semua pihak, yang pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan 

terimakasih kepada: 

• Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, PhD selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung; 

• Ir. Eppy Yuliani, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota, Fakultas Teknik UNISSULA; 

• Dr. Mila Karmila., S.T., M.T dan BobyRahman., S.T., M.T selaku dosen 

pembimbing tugas akhir yang telah memberikan dukungan selama masa 

asistensi dan sabar dalam memberikan masukan, arahan serta 

bimbingannya; 

• Kepada dosen-dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu saat masa belajar; 

• Staff BAP Fakultas Teknik UNISSULA yang sudah memberikan pelayanan 

administrasi dengan baik; 

• Responden yang telah membantu dalam penyusunan laporan, berkenan untuk 

diminta waktunya untuk mengisi beberapa pertanyaan kuesioner. 

• Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

• Last but not least, Kedua orang tuayang selalu memberikan dukungan, 

motivasi serta mencurahkan doanya untuk penyusun. 

Penyusun menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dari itu penyusun mengharap kritik dan saran yang 

bersifat membangun, guna untuk perbaikan dalam kegiatan-kegiatan 

selanjutnya. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak dan pembaca secara umum dan secara khusus untuk mahasiswa adik tingkat 

yang membutuhkan khususnya mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Semarang,   April 2019 

Penyusun 

 

 

Lauditta Anggraheni Putri 

31201400601 


