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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur bagi Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kajian Preferensi Bermukim Terkait 

Perkembangan Permukiman di Wilayah Pinggiran Kota Malang Bagian Utara 

(Studi kasus Perumahan Formal di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang)”. Kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Keluarga besar Bapak Syamhaji beserta Ibu Chotidjah dan kakak-kakakku 

sekeluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun 

materiil. Semoga kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama ini dapat 

berganti menjadi sebuah kebanggaan.  

2. Nenek tercinta, Ibu Hj. Musliha, atas segala doa dan dukungan yang telah 

diberikan. 

3. Dosen pembimbing tugas akhir, Bapak Dimas Wisnu Adrianto, ST., MT., 

M.Env.Man. dan Ibu Nindya Sari, ST., MT. yang telah banyak memberikan 

arahan, nasehat, dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Dosen penguji tugas akhir, Bapak Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT. 

dan Ibu Mustika Anggraeni, ST., MSi., terima kasih atas ilmu yang telah 

diberikan. 

5. Dosen pembimbing akademik, Ibu Mustika Anggraeni, ST., MSi, yang selalu 

membimbing dan memberikan banyak ilmu. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB, terima 

kasih untuk semua ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. 

7. Keluarga “eMTe” tercinta Lestari, Firdha, Laily, Gita Nandya, Lupi, Fani, 

Agresia, Mery dan Gita Felinda yang telah memberikan semangat, doa, bantuan, 

dan pengalaman yang luar biasa berkesan selama 4 tahun ini. Semoga Allah 

selalu merahmati kita hingga kelak kita berhasil menjadi orang yang bermanfaat 

bagi sesama. 

8. Terima kasih kepada Syahri, Bagus, Ario, Ferry dan Baiq Rindang yang telah 

membantu dalam proses pengumpulan data. 
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9. Keluarga PWK UB Angkatan 2009, terimakasih untuk kebersamaan yang luar 

biasa selama 4 tahun ini dan telah memberi saya banyak pelajaran berharga yang 

tak ternilai dan tak terlupakan.  

10. Pihak-pihak lain yang ikut serta memberikan bantuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempunaan tugas akhir 

ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 
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