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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, rahmat, dan
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Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar (Objek Studi : Pasar Segar Citra Cengkareng)
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selaku orang tua penulis. Terima kasih atas segala dukungan moral,

doa, dan materi selama ini sehingga penulis menyelesaikan tugas

akhir ini

3. Adik satu-satunya Viana Alfrida, terima kasih atas semangat, doa,
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4 tahun ini.
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ini, terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kritik bagi

penulis.
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arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis.
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bimbingan, arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis.
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bimbingan, arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis

9. Dosen Bapak Suryono Herlambang, ST, MSc selaku Ketua Jurusan

, atas semua arahan dan pelajaran yang diberikan selama penulis

menuntut ilmu di jurusan ini

10. Para bapak ibu dosen jurusan Perencanaan Wilayah Kota – Real

Estate yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa

perkuliahan

11. Saudari – saudari SOSIALITA RUMPI ( Novialita Ayu, Nabila

Azmilla Zahra, Hilda Febrianti, Alania Amicitia, dan Septi Norma

Pertiwi ) yang selama masa perkuliahan selalu menghiasi hari –

hari penulis selama 4 tahun dan senatiasa memberikan dukungan,

semangat, canda tawa, dan doa untuk penulis

12. Teman – teman OMK Sathora, terutama teman – teman Legio

Mariae Presidium Regina Caelorum, KCS, dan MEJA yang selama

ini selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada

penulis

13. Teman – teman SUPER 2011 ( angkatan 2011 ), terima kasih atas

kisah – kisah yang telah kita ukir bersama selama 4 tahun ini dan

terima kasih karena boleh mengenal dan menjadi bagian dari
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mengajar dan menjadi teman diskusi penulis selama 4 tahun kuliah
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dukungan dan doa

15. Keluarga besar IMAPLANTA ( terutama Nadia, Shella, Veronika,

Harry, Natalia ) terima kasih atas segala dukungan, saran,
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pendapat, dan doa diberikan kepada penulis selama penulis

menyelesaikan tugas akhir ini.

16. Mas Badi, Mas Toto, dan Mas Warsito. Terima kasih karena sudah

sering direpotkan oleh penulis dan terima kasih atas segala bantuan

yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.

17. Pihak pengelola Pasar Segar Citra Cengkareng, pedagang, dan

masyarakat sekitar yang telah membantu penulis dalam

mendapatkan data.
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telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan 4 tahun ini
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Jakarta, 14 Juli 2015

Penulis

Vania Alfrida
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“ Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang

memelihara Kamu “

1 Ptr 5 : 7


