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HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabillalamin..

فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ  َواْشُكُروا ِلي َوالَ  تَْكفُُرونِ 
“Karenanya, ingatlah kamu sekalian kepada-Ku. Niscaya aku

ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah

mengingkari nikmat-Ku” (QS Al-Baqarah:152).

PERSEMBAHAN

 Ayah dan Ibuku yang senantiasa memberikan doa dan

nasehat-nasehatnya sehingga dapat memberi pencerahan

dalam masa-masa sulit.

 Kakak yang tiada duanya yang selalu memberi semangat.

 Teman-teman yang dengan sukarela ikut terlibat dalam

membantu terselesainya Tugas Akhir ini.

MOTTO

َمنْ  َخرَ  جَ  فِى َطلَبِ  اْلِعْلمِ  فَُھوَ  ى ف َسبِْیلِ  اللھِ 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di

jalan Allah ‘’(HR.Turmudzi)

“Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu

adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci

sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula)

kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-

Baqarah:216)

There is fine line between intelligence and stupidity
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga

penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang

berjudul “Pengaruh Kualitas Ruang Terbuka Publik Terhadap

Kenyamanan Pengunjung di Kota Lama Semarang”. Penyusunan dari

laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir

di Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota.

Pada kesempatan kali ini penyusun bermaksud untuk

menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak – pihak yang

selama ini telah mendukung, memotivasi serta membimbing

penyusun dalam menyelesaikan laporan ini. Rasa terimakasih

ini penyusun persembahkan kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph.D selaku Dekan

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.

2. Dr. Al Aswad, ST, MT selaku Ketua Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota Unissula sekaligus dosen

pembimbing.

3. Ir. Tjoek Soeroso Hadi, MT selaku dosen pembimbing dalam

penyusunan laporan Tugas Akhir yang selalu sabar dan

memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi selama

proses bimbingan.

4. Ir. M. Agung Ridlo, MT selaku dosen penguji yang

memberikan arahan dalam sidang pembahasan dan pendadaran.

5. Staff pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah Kota

UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam

proses pembelajaran.

6. Staff  BAP UNISSULA yang telah membantu perihal

administrasi maupun surat menyurat ketika proses survey

laporan ini.
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7. Semua teman-teman Planologi Unissula yang telah

memberikan semangat hingga terselesainya laporan ini.

8. Semua pihak yang telah ikut membantu menyusun Tugas Akhir

ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa laporan

proyek akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari

kesempurnaan. Maka dari itu penyusun mengharapkan segala

masukan baik kritik maupun saran agar kelak laporan tugas

akhir ini bisa memberi manfaat bagi penyusun dan seluruh

pembaca nantinya.

Wassalamualaikum wr wb.

Semarang, April 2017

Penyusun
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