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MOTTO 

ن َوَكأَي ِّن ب ِّي ونٍَّ َمعَه ٍّ قاتَلٍَّ نَبِّي  ٍّ مِّ  أَصابَه م لِّما َوَهنوا فَما َكثير ٍّ رِّ

ب ٍّ َواّلَل ٍّ ٍّۗاستَكانوا َوَما َضع فوا َوما اّلَلٍِّّ َسبيلٍِّّ في ابِّرينٍَّ ي حِّ  الص 

 

“dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah 

besar pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah 

karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah 

semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah 

mencintai orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran : 146) 

 ي ۡسًرا اۡلع ۡسرٍِّّ َمعٍَّ فَاِّنٍَّ

 “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 

ََ َواتَّقُوا َوَرابُِطوا َوَصابُِروا اْصبُِروا آَمنُوا الَِّذينََ أَيَُّها يَا  لَعَلَُّكمَْ اّللَّ

 تُْفِلُحونََ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung”  

Motto 

 Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Allah akan selalu 

menolong umatnya yang mau berusaha dan bersabar. 

 

  



viii 

 

PERSEMBAHAN 

 Tugas akhir ini kupersembahkan sebagai tanda terima kasih 

kepada : 

 Allah SWT yang selalu melimpahkan rezeki, nikmat, karunia, 

serta hidayah-Nya. 

 Ibuku yang sudah membesarkanku dan selalu memberikanku 

motivasi kapanpun, mengajarkanku untuk selalu berbuat 

baik terhadap siapapun, selalu bersyukur dan tawakal, 

serta bersikap positif atas segala sesuatu. 

 Bapakku yang sudah mengajarkanku untuk menjadi seseorang 

yang tangguh, tidak mudah gentar ketika menghadapi 

masalah, dan tahan banting ketika diuji. 

 Adikku Fikri, nenek dan kakek, serta seluruh keluargaku 

yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap doanya dan 

memotivasiku. 

 Teman-temanku dan seniorku, Ima Laras Wati, Shita 

Paramuditaningtyas, Widyowati, Dina Meitriana, Lisda 

Nurhidayati, Etika Sukma Adiyanti, Luvita Larasati yang 

sudah bersedia mendengarkan keluh kesah, memperingatkanku 

ketika aku berbuat kesalahan, membantuku dalam kesulitan 

serta memotivasiku ketika aku merasa lelah. 

 Teman-teman Planologi 2014 yang sudah memberiku 

kesempatan untuk bisa berkembang dan belajar bersama 

dengan kalian dari awal perkuliahan hingga saat ini. 

 Dosen dan staf pengajar Planologi, ibu Mila, bapak Boby, 

ibu Hasti, ibu Eppy, ibu Ana, ibu Jamila, bapak Tjoek, 

bapak Agus, bapak Agung, ibu Handy, yang telah membagi 

ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan hingga diluar 

jam kuliah. 

 Senior dan junior Planologi yang selalu menyemangatiku 

agar selalu berprogres dalam hal apapun. 



ix 

 

 Teman-teman dan staf pengajar Managing the Rotterdam 

Metropolitan Region class 2017 serta keluarga ISR. Senang 

rasanya bisa mengenal kalian. Terimakasih karena telah 

memberikanku kesempatan untuk bisa berkembang dan 

menjadikanku sebagai keluarga baru dan bagian dari cerita 

hidup kalian. 

 

  



x 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Faktor Penarik Pengunjung 

Taman Tirto Agung” dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam 

semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.  

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas kaitannya 

dari berbagai bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Selain 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penyusun juga ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, M.T. selaku dekan fakultas teknik 

Universitas Sultan Agung 

2. Ir. Hj. Eppy Yuliyani, M.T. selaku kepala jurusan program 

studi teknik perencanaan wilayah dan kota Universitas Islam 

Sultan Agung 

3. Ardiana Yuli Puspitasari, S.T., M.T. selaku dosen pengampu 

mata kuliah Tugas Akhir 

4. Ir. Tjoek Suroso Hadi, M.T. dan Boby Rahman, S.T., M.T., 

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, 

masukan serta motivasi dalam mengerjakan laporan tugas 

akhir 

5. Seluruh dosen dan staff pengajar program studi perencanaan 

wilayah dan kota yang sudah memberikan ilmu dan motivasi 

selama masa perkuliahan 

6. Bagian administrasi fakultas teknik yang sudah membantu 

dalam pengurusan administrasi dengan baik 

7. Keluarga sebagai motivator utama yang telah mendukung, 

memfasilitasi, dan memotivasi penyusun dalam proses 

pengerjaan laporan tugas akhir 



xi 

 

8. Teman-teman planologi 2014, senior, dan junior planologi 

yang sudah memberikan dukungan serta motivasi ketika 

mengerjakan laporan tugas akhir hingga selesai. 

Penyusun menyadari bahwa tidak ada gading yang tidak retak, 

begitupula dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini. 

Kiranya kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan dari 

pembaca laporan kepada penyusun guna perbaikan keseluruhan 

laporan tugas akhir. Akhir kata, penyusun berharap agar laporan 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya pihak-

pihak yang tertarik untuk meneliti dengan fokus yang sama.  

 

Semarang,   Maret 2019 

              Penyusun 

 

 

 

Mariyatul Qibtiyah 


