
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tugas 

Akhir Preferensi Bermukim Penghuni Perumahan Pusat dan Pinggiran Kota Malang 

Berdasarkan Tingkat Pendapatan dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini diajukan untuk 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.  

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari 

dukungan berbagai pihak yang berkenan membantu, memberikan pemikiran, kritik dan 

saran. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya. 

2. Terima kasih untuk keluarga tercinta, kepada ayah Wana’I Shofianto dan Ibu 

Lilik Choiriyah yang telah menjadi guru untukku dan selalu memberi motivasi, 

serta untuk kakakku Akhmad Mukhtarom dan Masfufah yang selalu mendukung 

untuk memperoleh gelar ini.  

3. Ibu Mustika Anggraeni, ST., MSi dan Bapak Wisnu Sasongko, ST., MT selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk memberi 

pengarahan dan bimbingan.  

4. Bapak Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT dan  Bapak Deni Agus 

Setyono, ST., M.Eng selaku dosen penguji yang telah bersedia memberikan 

kritik dan saran untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

5. Dosen – dosen pengajar beserta staff Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, 

terima kasih atas imu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan. 

6. Teman-teman Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2011, 

khususnya, Choirotul Afifah, Olive Mahmidah Azzahroh, Aisyiyah Fauziyah 

Rahmah, Vani Maulina, Norma Oktafiatul Ardi, Auliya Adzillatin Uzma, Arif 

Frediansyah, Indah Dwi, Nur Wulan, Allifia Rizki dan Richo Putra Idea yang 

selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis. 

7. Alfina Fitrinnisak yang menemani penulis dalam kegiatan suevei dan menemani 

penulis dalam suka maupun duka, serta wahyu nur safitri yang telah memberikan 

semangat, motivasi dan waktu luangnya untuk penulis selama pengerjaan tugas 

akhir ini. 



 
 

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

secara moril maupun materil sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih 

sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

segala saran dan kritik yang yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan untuk 

masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi instansi 

pemerintah, peneliti, dan masyarakat. 

  

           

          

Malang, Januari 2016 
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