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 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

segala rahmat dan nikmat yang diberikan sehingga dengan izin-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. 

 Pada penulisan ini, penulis juga mengalami berbagai kesulitan 

yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, tenaga, dan 

waktu yang dimiliki penulis. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit 

bagi penulis untuk menyelesaikan penulisa skripsi ini, oleh sebab itu 

sudah sewajarnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Kedua orangtuaku yang telah menjadi penyemangat, atas doa serta 

keringat dan restunya serta dorongan baik moril maupun materi. 

2. Adik-adikku, Isty dan Ery atas semangat dan doanya kalian berdua. 

3. Ibu Dr. Lily Amelia, MAgr. yang terhormat selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Indonusa Esa Unggul 

4. Bapak Ir Sugihartoyo, ME. selaku pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan, pengetahuan dan petunjuk-petunjuk 

mengenai penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Ir. Yuliarti, terima kasih atas kritik dan nasehat-nasehat yang 

diberikan serta pengertiannya. 

6. Bapak Ir. Reza Sasanto, MPlan &Des. terima kasih atas kritik dan 

nasehat-nasehat yang diberikan. 

7. Para staf-staf, dan para pegawai fakultas teknik. 

8. Dosen-dosen Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku 

kuliah. 



9. “Ay” Pitra Ariadna Saputra, S.kom, yang selalu ada dalam 

memberikan perhatian, semangat, cinta dan sayangnya serta saran, 

kritik maupun nasehatnya. 

10. Kakak sepupuku, Alvin Naofal, yang telah membantu penulis dalam 

penyebaran kuesioner. 

11. Bang Erwin Mawandy, ST, Msos yang telah memberikan saran, 

kritik  dan bantuan kepada penulis. 

12. Maya Asmara, Aditianata, R. Agung CR, Inggit, Rima Metalia, 

Sulhi, Azka, Nana, Alan, Ilham sebagai rekan sesama angkatan, 

terima kasih atas segala dukungan dan kenangan selama dibangku 

kuliah. 

13. Rekan Himpunan Mahasiswa/i Planologi Indonusa (Plano Conditio 

Sine Qua Non) 

14. Pak Hamzah, Pak Tatang, Pak Imam, Pak Toto, Mba Ita, dan 

pegawai LSM BEST, atas bantuan dalam memberikan informasi 

dan data dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Pak Omay dan keluarga , terima kasih atas kebaikan kalian selama 

ini yang telah membantu penulis. 

16. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Kampung Pulo, terima kasih atas 

bantuan kalian sampai terselesainya skripsi ini. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu 

yang telah membantu baik moril maupun materi, semoga Allah 

SWT membalas semua amal dan kebaikan ini dengan melimpahkan 

rahmatNya. 

 

 



 Akhirnya saran dan kritik sangat diharapkan didalam 

penyempurnaan skripsi ini sehingga kualitas penyusunan skripsi ini 

semakin meningkat. Kiranya Rahmat dan KaruniaNya jualah yang dapat 

membalas kebaikan tersebut, penulis ingin menyampaikan permohonan 

maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas 

kesalahan-kesalahan penulis dalam menyusun skripasi ini baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata penulis berharap skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  
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