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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 

”Alhamdulillah atas izin Allah SWT serta hidayah, inayah dan 

ridhonya yang mempermudah penyusunan laporan penelitian ini. 

I always believe (Allah SWT makes The Impossible Possible). 

Sholawat serta salam selalu saya panjatkan kepada baginda 

Rosullah Muhammad SAW” 

 
 Laporan Tugas Akhir Ini kupersembahkan teruntuk yang terhebat Papaku Husni 

Thamrin Lubis (Alm) dan Teristimewa untuk Mamaku Hj. Siti Rodia Nasution Spd 

inspirasi dalam kehidupanku dan pahlawan sepanjang umur. Serta Adik-adikku 

tersayang Tharlis Lubis, Erika Lubis dan Anisa Lubis yang selalu memberikan 

dukungan. 

 Terimakasih buat sahabatku Zul,Wirda,Rahmwati dan Oky yang telah membantu 

dan mendukung dalam penyusunan laporan ini dan khusus terima kasih untuk 

Addin yang sudah memberkan waktu untuk mengajarkan dalam pembutaan peta, 

sahabtku Pangab yang telah mendampingi selama proses survey lapangan  

 

 
”Ibu Hj. Hj. Eppy Yuliani, ST, MT dan Ibu Ardiana Yuli P., ST., MT 

selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar 

bisa, Bapak Ir.Mohammad Agung Ridlo, MT selaku penguji sidang Tugas Akhir   

serta dosen-dosen pengajar dan staff akademik yang sangat baik. Semoga beliau beliau 

diberikan imbalan yang lebih dari Allah SWT atas 

segala kebaikan yang telah diberikan.” 

 

 
 

>> Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan 

lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku,"{Thaahaa: 25-

28}”  

>> Lakukanlah apa yang bisa dilakukan, selebihnya biarkan Allah yang menilai usahaku…  

>> selalu ada jalan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi meraka yang 

berusaha…. 

 



KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur saya panjatkan Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Esa 

karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya maka saya dapat 

menyelesaikan penelitian Tugas Akhir “Analisis Karakter Ruang 

Permukiman Kawasan Agropolitan Pringsurat(Studi Kasus: 

Kabupaten Temanggung)”. Pada kesempatan kali ini saya ingin 

mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian 

Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan 

berbagai pihak diantaranya : 

1. Ir.Prabowo Setiawan,MT,Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik; 

2. Dr. Al Awad ST,MT selaku Ketua Prodi Perencanaan Wilayah 

dan Kota; 

3. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku dosen pengampu mata kuliah 

Tugas dan dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu, 

tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada saya 

baik dalam studi sehari-hari hingga dalam menyelesaikan 

penelitian ini; 

4. Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT selaku dosen pembimbing 

dalam penyusunan Penelitian Tugas Akhir. Terima kasih 

atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan 

dalam menyelesaikan penelitian ini; 

5. Ir.Mohammad Agung Ridlo, MT selaku penguji sidang Tugas 

Akhir.  

6. Seluruh dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan. 

7. Staf BAP Fakultas Teknik atas bantuannya dalam membantu 

urusan administrasi mata kuliah Tugas Akhir; 



8. Orang tua tercinta serta saudara saya yang telah 

memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang sejak 

lahir sampai sekarang; 

9. Seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung atas bantuannya 

dalam memberikan referensi dan data untuk menyelesaikan 

penelitian ini; 

10. Sahabat-sahabat terbaik saya Zul, Pangab, Rahmawati, 

wirda,oky dan sepupuku atas dukungan dan kontribusinya 

dalam penyusunan penelitian ini; 

11. Sahabat-sahabatku Wiwi, Amaliyah dan RaniS yang dari jauh 

selalu memberikan motivasi dalam penyusunan penelitian 

ini; 

12. Kepada semua teman-teman D3 Teknik Perencanaan Wilayah 

dan Kota Angkatan 2012 terimakasih atas dukungan dan 

doanya dalam penyusunan penelitian ini; 

13. Teman-teman saya dan keluarga besar IMATABAGSEL (Ikatan 

Mahasiswa Bagian Tapanuli Selatan) atas dukungan dan 

kontribusinya dalam penyusunan penelitian ini; 

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih telah membantu dalam penyelesaian 

penelitian tugas akhir ini. 

 

Saya menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

saya perlukan demi kesempurnaan penelitian ini. Saya berharap 

semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

                                                                      

Semarang,  Maret 2017 

 

                                   Penyusun  

 

 


