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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji  dan  syukur kehadirat  Allah SWT, karena berkat  rahmat  dan  hidayah-Nya 

penulis  mampu  menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas 

Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai 

gelar Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa 

Unggul. 

Selama masa perkuliahan hingga dalam  penyusunan  Tugas Akhir ini, banyak  

bantuan, dorongan yang penulis terima dari berbagi pihak, sehingga  kendala  

yang  penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dayu Ariesta Kirana Sari, S.T, M.Sc selaku pembimbing pertama 

beserta Ibu Ir. Elsa Martini, MM. selaku pembimbing kedua yang telah 

mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini; 

2. Ibu Dr. N. Widyaningsih, ibu Laili Fuji Widyawati, ST., MT dan pak 

Adityanata, ST., MT selaku dosen penguji pada sidang pembahasan dan 

siding ujian yang telah memberikan banyak masukan bagi penyempurnaan 

Tugas Akhir ini; 

3. Ibu Laili Fuji Widyawati, ST., MT selaku ketua Jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota, beserta jajaran dosen Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul yang selama ini telah 

memberikan ilmu dan membuka wawasan penulis di bidang perencanaan 

wilayah dan kota; 

4. Pak Taufik yang selalu bersedia menjawab kebingungan penulis terkait 

ArcGIS serta senantiasa memberikan masukan bagi penulis; 

5. Bapak Imam Bekti Purwoko (Om Ipung), selaku Staff administrasi Fakultas 

Teknik Universitas Esa Unggul yang selalu membantu urusan administrasi 

penulis; 



vii 

 

6. Jajaran Instansi Pemerintah Kabupaten Dompu, yakni Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata, Tata Ruang PU Kab. Dompu, Bappeda, Bappenda dan BPS 

yang turut membantu memberikan data yang penulis butuhkan; 

7. Kedua orang tua yang senantiasa meberikan bantuan materi beserta 

dukungan dan do’a yang tiada henti kepada penulis. Yakni bagi mama yang 

selalu mengingatkan untuk segera mengerjakan Tugas Akhir Penulis, juga 

bagi papa yang senantiasa mengorbankan waktu untuk mengantar penulis 

dalam melakukan penelitian selama di lapangan; 

8. Para sahabat saya, Try Wahyuningsih yang senantiasa selalu mengingatkan 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini serta senantiasa bersedia 

membantu dalam pengelolaan data SPSS. Ratugfirli, yang selalu 

menanyakan perkembangan penelitian penulis serta selalu mendorong 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Vani Oktaviani, yang juga 

merupakan teman seperjuangan dalam menyelesaikan Tugas Akhir; 

9. Saudara sedaerah, Intan Putriani, Nuri Novitasari, Konita Wahidah dan 

Anwar yang juga senantiasa menanyakan kabar penelitian penulis serta 

terus memberikan semangat kepada penulis; 

10. Sahabat The Laffera, Siti Lisnawati yang selalu menjadi teman untuk 

berkeluh kesah, teman begadang dan senantiasa mendorong penulis. Arfan 

Ferdiansyah yang juga menjadi tempat berkeluh kesah. Alamin Yang First 

yang senantiasa selalu menjadi yang tercepat diantara kita, yang demikian 

juga mendorong penulis dan sahabat seperjuangan lainnya untuk dapat 

segera menyelesaikan Tugas Akhir. Beserta para sahabat The Laffera 

lainnya Fransiskus Xaverius Mere, Vebriyanti Sulistin dan Rani Ayu 

Fransisca yang turut memberikan hiburan, semangat dan do’a kepada 

penulis; 

11. Sahabat seperjuangan lainnya, Noor Annisa Kamila, Molsa dan Putra yang 

saling memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Juga para sahabat Planologi angkatan 2014 lainnya yang tidak 
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bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa peduli dan menjadi 

rekan terbaik dalam perjalanan kuliah penulis selama ini. 

12. Para senior dan junior Perencanan Wilayah dan Kota Universitas Esa 

Unggul; 

13. Para saudara sepupu tercinta saya, Vina, Nurul dan Hikmah yang senantiasa 

menemani penulis dan terus memberikan semangat serta hiburan; 

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu dan mendukung dalam kelancaran menyelesaikan 

penelitian ini; 

 

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Selain itu, penulis juga berharap 

semoga Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu 

kedepannya. 

 

 

Jakarta, 12 Agustus 2018 

 

 

Ega Putri Utami 

 


