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Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya 

sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam 

meraih gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Program Studi 
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Pengunjungnya”. Penyusunan laporan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi 

syarat kelulusan tingkat sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Rahayu Sulistyorini, selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayah yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi sosok yang baik 

di dalam dan di luar kampus; 

2. Bapak Fran Sinatra, S.P., M.T. dan Ibu Ir. Nia K. Pontoh, MSA., selaku 

dosen pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing 

penulis menyelesaikan tugas akhir ini serta memberika nasihat secara 

pribadi untuk menjadi sosok yang dapat menjadi contoh di masa depan;  

3. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. dan Bapak Hafi Munirwan S.T., M.Sc., 

selaku dosen penguji dari seminar proposal hingga sidang akhir yang telah 

memberikan banyak sekali koreksi dan masukkan penting bagi penulis 

untuk menyempurnakan isi dari tugas akhir ini. 

4. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc., selaku dosen wali yang telah 

memberikan saya banyak sekali nasihat dalam dunia kuliah maupun secara 

pribadi; 

5. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si., selaku Koordinator Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera; 

6. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera, terima kasih atas segala saran, motivasi dan ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis; 

7. Seluruh staf tata usaha, staf perpustakaan, serta laboran Institut Teknologi 

Sumatera yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa 

perkuliahan hingga menyelesaikan persyaratan kelulusan; 

8. Seluruh kerabat yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis 

selama penelitian berlangsung;  

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 
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