
PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP  

KONDISI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI DESA PUNCEL  

KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI 
 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam 

Menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana 

Strata Satu (S1) Pada Fakultas Teknik 
 

TUGAS AKHIR 

TPN-486P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

UMMI KHOIR FARISTA 

31201500779 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2017 



i 

 

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP  

KONDISI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI DESA PUNCEL  

KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI 
 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam 

Menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana 

Strata Satu (S1) Pada Fakultas Teknik 
 

TUGAS AKHIR 

TPN-486P 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

UMMI KHOIR FARISTA 

31201500779 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2017 



ii 
 

 



iii 

 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Persembahan : 

Bapak dan Ibuku yang tercinta, terima kasih untuk doa, restu, 

dukungan, kasih sayang dan motivasinya yang membuatku merasa 

mudah melakukan segala hal.  

Motto : 

َظاَفٌة ِمَن ا حمد﴾رواه ا﴿٠ْيَمانِ الِاَلنَّ  

Artinya : “Kebersihan itu sebagian dari iman”. (HR. Ahmad) 

 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanan di 

muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang 

yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)”. (QS Ar Rum : 41-42)  

 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang 

yang berbuat baik”. (QS Al-A’raf : 56)  

 

”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, 

bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai 

kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, 

bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At- Turmudzi) 

 

“Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka 

hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan 

masuk surga kecuali orang-orang yang suci”. (HR. Baihaqiy) 

 

Teruslah berusaha semaksimal mungkin, meskipun orang-orang 

disekelilingmu meragukan kemampuanmu. Dan buktikan jika kamu 

benar-benar bisa melewati suatu masalah sesulit apapun. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT,  karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Preferensi 

Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Permukiman di Desa 

Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati”. Tugas Akhir ini 

disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program 

Studi Perencanan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusun menyadari 

bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini banyak mengalami 

kendala, namun atas bantuan, bimbingan dan kerja sama dari 

berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan 

baik. Oleh karena itu dengan senang hati penyusun menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang;  

2. Dr. Al' Aswad, ST, MT selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Penguji yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan  ilmu 

serta masukan yang sangat bermanfaat; 

3. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dan memberikan  ilmu serta 

masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan tugas 

akhir ini; 

4. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan  ilmu 
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serta masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan 

tugas akhir ini; 

5. BAP Fakultas Teknik Unissula yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu dalam hal pembuatan surat 

perijinan survey; 

6. Dinas Cipta Karya Kabupaten Pati yang sudah berkenan 

memberikan informasi atau data terkait perumahan; 

7. Bappeda Kabupaten Pati yang telah memberikan informasi; 

8. Kantor Kelurahan Puncel yang telah memberikan informasi 

dan memberikan ijin untuk survey lapangan; 

9. Kepada kedua orang tua saya. Bapak Budiyono dan  Ibu 

Kariyem yang sangat saya cintai dan sangat luar biasa 

yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan 

motivasinya; 

10. Terimakasih untuk Kakak saya, Ika Winarsih dan Dwi 

Nuryani serta keluarga yang telah memberikan doa, kasih 

sayang dan semangat selama ini; 

11. Terimakasih juga untuk partner saya Gidiyar Vonameido 

yang sudah memberikan doa dan memberikan semangat selalu; 

12. Semua teman-teman yang telah membantu serta memberikan 

motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu.  

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat dan dapat dijadikan koreksi yang lebih baik di masa 

yang akan datang. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 

Penyusun 

 

Ummi Khoir Farista 
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