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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

sebaik-baiknya. Menjadi sarjana bukan hanya mimpi pribadi yang ingin saya 

wujudkan, namun merupakan mimpi kami (saya, orang tua dan saudara) yang 

berusaha kami raih bersama-sama. Di balik itu semua, banyak orang-orang yang 

selalu memberikan dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu saya 

persembahkan tugas akhir ini kepada orang-orang yang membantu saya mengukirkan 

gelar ini di belakang nama saya: 

1. Kepada Alm. Papa Yuri dan Mama Endang yang selalu mendoakan, 

mendukung dan membantu hingga berada di titik ini. Terimakasih kepada 

Mama, since we lost our papa, mama’s the only one who always standing for us 

from the beginning to the end of the day. The one risk her health and money. 

The one inspires me to be strong, soft, independent, and beautiful at her 52! 

Semoga mama selalu sehat dan panjang umur; 

2. Terimakasih kepada Kakak Langen dan Lilo Raja yang selalu memberikan 

semangat dan keceriaan di rumah, terutama terimakasih kakak karena sudah 

sering mentransfer shopeepay dan gopay. Terimakasih juga untuk Raja karena 

selalu mau membantu mengambil ini itu apapun kapanpun dimanapun walau 

kadang terpaksa, jadi anak yang baik selalu, yaa; 

3. Kepada bapak Asirin, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I saya dan bapak 

M. Zainal Ibad, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing II saya, terimakasih atas 

kesabarannya, dukungannya, dan arahannya yang tiada henti sehingga saya 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Kepada sahabatku dari lahir, yang juga sepupuku dan tetangga lima langkahku 

waktu sebelum menikah, the one and only Etin! Can’t thank enough to God 

that I have you as my closest and dearest person to talk to and to share with. 
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Terimakasih, yaa, sudah selalu tinggal, hehe jangan lupa bahwa aku adalah 

kamu adalah aku adalah kita adalah satu! Dan terimakasih sudah melahirkan 

bayi gemas, Hitta, ke dunia. Semoga bisa bertambah banyak adik-adik Hitta 

selanjutnya!; 

5. Kepada Isnan Abdul Muttaqin, terimakasih sudah selalu membantu, menjaga, 

menemani, dan menjadi teman berbagi sejak bangku sekolah hingga akhirnya 

dapat meraih gelar sarjana. Terimakasih karena sudah menjadi seseorang yang 

selalu dapat diandalkan dalam keadaan apapun. Terimakasih karena selalu 

memberikan yang terbaik untuk membantu dan membahagiakan saya. 

Thankyou for always makes me the happiest I’ve ever been. 

6. Kepada sahabat-sahabatku sejak TPB! Sekar, Ifa, Ameng, Olin, Ibel. 

Terimakasih sudah mau saling menerima, melengkapi, dan selalu ada. Sangat 

bersyukur karena dipertemukan dengan kalian sampai detik akhir perjuangan 

menjadi mahasiswa ini. Tanpa kalian, mungkin saya tidak akan bisa 

menghadapi semua ini dengan waras. Tidak hanya sekadar teman biasa, karena 

aku beneran sayang banget sama kalian ew. 

7. Untuk Melinda, terimakasih sudah menjadi salah satu teman pertama saya di 

perkuliahan hingga saat ini. Meskipun tidak bisa bersama sampai akhir, 

terimakasih sudah turut mendukung perjalanan perkuliahan kami hingga 

berakhir. 

8. Kepada Sekar Pratiwi, terimakasih sudah sangat banyak membantu dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih karena sudah sudi direpotkan dalam 

banyak hal. Sebagai teman diskusi, teman bimbingan, teman puyeng bersama, 

teman satu nasib, yang dari Seminar KP sampai Sidang Akhir selalu bersama-

sama. Akhirnya kita sampai di tahap ini, ya, su. 

9. Kepada Belisa Hadi Tami, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, murah 

hati, dan penolong. Terimakasih sudah banyak membantu untuk sampai di 

tahap ini. 
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10. Kepada Ike Prasetia Ningrum, terimakasih sudah sudi berbagi tempat tinggal 

dengan saya selama satu tahun terakhir perkuliahan. Terimakasih sudah 

menjadi teman baik saya sejak SMP sampai di kelas RC Baru. 

11. Kepada anggota Forever Besties; Dini, Irna, dan Anti. Terimakasih sudah 

menjadi sahabat lebih dari satu dekade! Wow! 

12. Kepada Mega Prana Subakti, terimakasih sudah membantu dalam membuat 

rumus matematika dalam penelitian ini. 

13. Kepada teman-teman Bimbingan TA Asirin 2020 yang menjadi penyemangat 

untuk mengejar deadline tugas akhir ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di 

puncak kesuksesan; 

14. Seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera angkatan 2017 (Balapatangga), Keluarga besar HMP 

Mandalanata, Teman-teman TPB, Kelas RB lama dan RC baru, dan Seluruh 

Civitas Akademika ITERA yang telah mengukir banyak cerita dalam hidup 

saya selama 4 tahun ini yang tidak akan saya lupakan.  

15. For the last one, I wanna thank to myself, terimakasih sudah berjuang, thankyou 

for doing all this hard work. Terimakasih untuk tidak menyerah. Untuk setiap 

tangis, jatuh, dan segala kalimat putus asa lainnya, terimakasih untuk memilih 

bertahan. Hope all the tears paid off! 

 

 

 

 

 

 

 


