
KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, 

saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjan Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul. Saya menyadari 

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan 

sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini sangatlah sulit bagi saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Kedua orangtua yang telah memberikan doa, dukungan, materi dan 

kepercayaan yang begitu besar kepada penulis; 

2. Ibu Laili Fuji Widyawati, ST, MT dan ibu Dr. Niluh Widyaningsih SE, MSi, 

Msc selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang selalu memberikan masukan dan 

arahan serta senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan baik; 

3. Ibu Ir. Elsa Martini, MM dan Bapak Aditianata, ST, MSi., selaku dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan Tugas Akhir 

ini; 

4. Seluruh jajaran dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu dan membuka wawasan 

penulis di bidang perencanaan wilayah dan kota; 

5. Om Imam Bekti Purwoko (Ipung), selaku staff administrasi Fakultas Teknik 

Universitas Esa Unggul yang selalu membantu urusan administrasi penulis; 

6. Muhammad Azharvi Jumawan selaku partner in crime yang selalu setia 

menemani dan membantu pelaksanaan survey serta memberikan dukungan 

yang begitu besar kepada penulis; 

7. Sahabat tersayang, Ana Triyana, Cahaya Rani, Kintan Dwi Andini, dan 

Barniah yang selalu mendukung dan menjadi sahabat terbaik bagi penulis; 



8. Sahabat seperjuangan Planologi 13 yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sukses untuk 

kalian semua; 

9. Junior dan Senior Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul; 

10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.  

Demikian akhirnya yang dapat disampaikan, penulis berharap tulisan ini 

dapat memberikan informasi dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa 

tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik 

yang membangun akan sangat penulis harapkan.  
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