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MOTTO

Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu
bersedih

hati,

padahal

kamulah

orang-orang

yang

paling

tinggi

derajatnya jika kamu beriman”. (QS. Al-Imran : 139)
“Seberat

apapun

ujian

hidup

yang

datang

tetaplah

berusaha

tersenyum dan selalu meningkatkan keimanan karena segala ujian yang
datang maka Allah akan memberikan jalan keluar dan hasil yang
terbaik”.
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PERSEMBAHAN
Puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah yang telah menjadikan saya manusia berfikir,
berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini
sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga
dengan selesainya Tugas Akhir ini menjadi langkah awal bagi
saya dalam mencapai cita-cita saya.
Karya kecil ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa
syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


Orang tua dan keluarga tercinta, yang tiada hentinya selalu
memberikan

doa,

semangat,

dorongan,

nasehat

dan

kasih

sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya
selalu kuat menjalani rintangan dalam hidup ini.


Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D dan Bapak Agus
Rochani, ST., MT.,

selaku dosen pembimbing Tugas Akhir

yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta nasihat
selama masa asistensi dengan sabar dan tak kenal pamrih.


Ibu

Ardiana

Yuli

Puspitasari,

Pengampu Tugas Akhir, yang

ST.,

MT.,

selaku

dosen

selalu memberikan motivasi,

dukungan dan semangat kepada kami pejuang Tugas Akhir.


Seluruh

responden

Kecamatan

Brangsong

dan

Kecamatan

Kaliwungu yang dengan senang hati menjadi narasumber dan
memberikan

informasi

bagi

peneliti

sehingga

dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini.


Muhammad Hanif Faishal yang selalu memberikan bantuan,
dukungan dan doa, serta membantu mencari jalan keluar setiap
menemukan hambatan dalam mengerjakan Tugas Akhir.



Teman-teman Olo (Aliya Kafabiy, Andhika Dwi Hananta, Fariz
Zafry Aditama, Hayyik Diana, M. Hanif Faishal, Putri Afryana
Maulani)

yang

peneliti

dalam

selalu

memberikan

menyelesaikan

support

hambatan

dan

yang

membantu

ada

untuk

menyelesaikan Tugas Akhir.
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Teman-teman angkatan 2014 yang selalu memberikan dukungan
dan masukan kepada penulis sehingga menjadikan kekuatan
tersendiri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas
Akhir. Terima kasih telah mewarnai masa perkuliahan yang
tidak lepas dari suka dan duka yang pernah dilalui dan
dirasakan bersama.

Dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu
dalam persembahan ini.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan
Tugas Akhir dengan tepat waktu sehingga dapat memenuhi tugas mata
kuliah Tugas Akhir. Dengan selesainya laporan Tugas Akhir ini tidak
terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu, penyusun
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang
2. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai dosen
pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan ikhlas memberikan
dukungan, masukan, pengarahan serta bimbingannya sehingga
penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir.
3. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan
wilayah Dan Kota serta sebagai dosen penguji Tugas Akhir yang
telah sabar dalam memberikan arahan dan masukan serta
bimbingannya dalam penyusunan laporan ini.
4. Ir. Agung Ridlo, MT., selaku dosen wali yang selalu membimbing
penyusun dan memberikan masukan serta arahan selama masa
perkuliahan.
5. Agus Rochani, ST., MT., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir
yang telah sabar dan ikhlas memberikan dukungan, masukan,
pengarahan
serta
bimbingannya
sehingga
penyusun
dapat
menyelesaikan laporan Tugas Akhir.
6. Kepada Dosen-Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik Unissula yang telah memberikan ilmu serta
pembelajaran saat proses mengajar.
7. BAP Fakultas Teknik UNISSULA yang sudah memberikan pelayanan
administrasi dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Tugas
Akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi
serta tidak hentinya memberikan doa untuk penyusun.
Penyusun menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini jauh dari
kesempurnaan. Maka dari itu, penyusun mengharap kritik dan saran
yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga laporan Tugas Akhir
ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan pembaca secara umum
dan khususnya mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.
Semarang, Maret 2019
Penyusun

Alifatul Istofiyah
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