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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. Dengan selesainya laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari 

bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian 

laporan ini, antara lain :   

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung.  

2. Ir. Eppy Yuliani, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Perencanaan 

Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku 

dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

selama bimbingan serta perbaikan laporan ini.  

3. Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT selaku dosen koordinator mata kuliah 

Tugas Akhir. 

4. Dr. Hj. Mila Karmilah, ST, MT dan Agus Rochani, ST, MT  selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan dukungan selama masa asistensi dan 

sabar memberikan masukan, pengarahan serta bimbingannya. 

5. Boby Rahman, ST, MT selaku dosen penguji yang telah meluangkan 

waktu dan memberikan banyak masukan. 

6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu dan wawasan 

selama penyusun menempuh perkuliahan. 

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Budi dan Ibu Nur yang senantiasa selalu 

memberikan dukungan, motivasi serta mencurahkan doanya untuk 

penyusun.  

8. Biro Kemahasiswaan dan staff yang telah memberikan data dan informasi 

kepada penyusun. 

9. Seluruh jajaran pengurus, personil perpustakaan, dan tata usaha Fakultas 

Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam kerjasamanya.  
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10. Rekan sejawat dan seperjuangan Planologi Angkatan 2015 yang telah 

bersama-sama melampaui Tugas Akhir ini. 

Penyusun menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini jauh dari 

kesempurnaan. Maka dari itu, penyusun mengharap kritik dan saran yang 

bersifat membangun. 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 Prodi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang.  

Semarang,  Oktober 2020 

Penyusun 

 

RIZQI DINDA SAFITRI 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا ﴾٦ ﴿ إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا ﴾٥ ﴿ ََ  
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

( Q.S. Al Insyirah : 5-6 ) 

 

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا  َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم ۗ َوإَِذا أََراَد َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

ِه ِمْن َوالٍ فَََل َمَردَّ لَهُ ۚ َوَما لَهُْم ِمْن ُدونِ                                                       

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

ُ نَْفًسا إَِلَّ ُوْسَعهَا  ََل يَُكلُِّف َّللاَّ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

Kupersembahan Tugas Akhir ini untuk : 

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Budi Purwanto dan Ibunda Nur Ajibah 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.   

2. Kakak kandung saya, Muhammad Rizal Nur Fatjri yang senantiasa 

memberikan dukungan kepada saya. 

3. Ibu Dr. Hj. Mila Karmilah, ST, MT  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.   

4. Sahabat-sahabatku Musmulina, Dicky, Afan, Rahmansyah, Wulan, Choirin, 

Desyiana, Kahimku, Isranti, Wima, Rani, Hilmy, Ridwan, Fajar, Idos, Rege, 

https://www.mushaf.id/surat/al-insyirah/5/
https://www.mushaf.id/surat/al-insyirah/6/
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Wawan yang selalu memberikan support dan membantu peneliti dalam 

menyelesaikan menyelesaikan Tugas Akhir. 

5. Teman-teman Planologi angkatan 2015 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.   

6. Berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam persembahan ini. 


