
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karuniaNya, penulis dapat, menyelesaikan 

tugas akhir ini. Tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di 

Universitas Esa Unggul. 

 

Di dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa 

masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dan jauh dari 

kesempurnaan, karena mengingat keterbatasan dari kemampuan 

yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, niscaya 

sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk 

itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua , Ayah Nadal Munadi dan Ibu Rohimah 

yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

2. Bapak Drs. Suprajaka, MTP selaku pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Ibu Dr. Ir. Lily Amelia, MAgr selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Ir. Darmawan L. C, MURP, MPA selaku Ketua 

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa 

Unggul. 

5. Seluruh dosen yang mengajarkan penulis, serta seluruh 

jajaran staf Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, 



khususnya Om Ipung dan Mba Wiwi yang telah direpotkan 

oleh penulis dalam hal administrasi. 

6. Bapak Taufik Hidayatullah yang telah memberi inspirasi atas 

skripsi penulis. 

7. Ketiga kakakku, Rini Rahmasari, Irma Rahmiyati, dan 

Rusydan Rahim, atas semangat dan motivasinya. 

8. Belahan jiwa penulis, Syahronni Sukma Atmaja yang selalu 

memberikan dukungan, semangat, cinta kasih, dan 

segalanya kepada penulis. Tidak lupa untuk Ayah, Ibu, dan 

keluarga besar dari Ronni atas dukungannya selama ini. 

9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2007, terutama 

Adriansyah, Yulius Jekhy, Adyugestrika Mohandaz, Andre 

Putra Wiguna, dan Chalid Razalvi, semangat teman-

temanku. 

10. Senior-senior angkatan 1998 – 2006, terutama Nasruddin, 

Aditianata, Magista Dana Fitria,  Rima Metalia, atas saran 

dan diskusinya serta semangat dan dukungannya. 

11. Junior-junior angkatan 2008-2010, terutama Sheila, Gita, 

Soffy, Suci, Ega, Tiwi, Mitha, Anis, Pipit, Rosiana, dan 

Nasation. Ayo cepet nyusul yah…!!! 

12. Teman-teman lain yang menyayangi saya, Marco Mura dan 

Joseph Lee Hill. 

 

Dengan demikian tugas akhir ini dibuat dengan sebaik-baiknya, 

semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dalam tugas 

akhir ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun 

diharapkan penulis untuk kesempurnaan tugas akhir dan penelitian 

selanjutnya. 


