
LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang yang kami 
kasihi dan sayangi… 
Kedua orang tua, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 
terima kasih yang tiada terhingga.  
Dosen pengampu mata kuliah Tugas Akhir maupun dosen-dosen 
pengampu mata kuliah lainnya di Jurusan Planologi.  
Dosen pembimbing laporan Tugas Akhir.  
Dosen penguji sidang Tugas Akhir.  
Teman-teman Kelas Eksekutif Planologi Angkatan 2014 senasib, 
seperjuangan dan sepenanggungan.  
Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari 
dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Aamiin. 
 

Motto 

 “Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka 
mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka 
arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa yang 
mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau 
alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. 
Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar 
dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai suatu 
yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi 
manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan.” (QS. Ar Ra’d [13]:17) 

 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar Rum 
[30]:41) 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadilah 
[58]:11) 

 “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka 
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 
menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya 
maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi) 
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