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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan 

rahmat dan petunjuk-NYA sehingga terselesaikannya skripsi berjudul “Migrasi 

Etnis Madura di Surabaya 1906-1942” tidak lupa pula penulis mengucapkan 

beribu-ribu terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Berkat doa, 

bantuan, dukungan dan motivasi dari merekalah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Pertama penulis ingin mengucapkan kepada kedua orang tua yaitu Ibu 

saya Yuli Asih dan Bapak saya Putut Sriwaluyo, mereka yang telah membimbing 

dan merawat saya dengan tulus, tanpa doa dan dukungan mereka kepada penulis, 

mustahil skripsi ini untuk terwujud, bagi penulis hal tersebut pelecut semangat 

yang tak pernah padam. Terima kasih, maafkan anakmu ini selalu menyusahkan 

kalian. Kini semua yang kalian harapkan akan terbayarkan walaupun tak seberapa, 

tapi saya senang melihat kalian tersenyum karena nya . Tak lupa pula penulis 

ingin mengucapkan kepada adik yang tercinta Regina Ayu dan sepupu saya Riana 

Rosalinda, mereka yang selalu mengingatkan akan penting nya kuliah disaat 

sering kali pendidikan saya lupakan. Ucapan terima kasih mungkin tak cukup bagi 

kalian semua. Love you all! 

 Kemudian terima kasih yang sebesar-besar nya tak lupa saya ucapkan 

banyak terima kasih kepada staff dan tenaga pengajar di Departemen Ilmu Sejarah 

Universitas Airlangga Surabaya, khususnya Drs.Muryadi, M.IP selaku dosen 

pembimbing yang tiada hentinya untuk memberikan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini, atas bimbingan dan petunjuk beliau akhirnya skripsi ini 

telah terselesaikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr.Purnawan 

Basundoro, S.S., M.Hum, Moerdiati Moertedjo, M.Hum., Drs. Sukaryanto, M.Si., 

Pradipto Niwandhono, M.Hum., Eni Sugiarti, M.Hum., Samidi Baskoro, M.A., 

Shinta Devi Ika Shanti Rahayu, S.S., M.Hum., Gayung Kusuma, S.S., M.Hum., 

Sarkawi B Husain, S.S., M.Hum., La Ode Rabani, S.S., M.Hum. terima kasih atas 

bimbingan, wawasan dan ilmu yang telah diajarkan kepada saya selama masa 
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perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu ajarkan barokah dan dapat saya 

amalkan di masa  depan. Terima kasih juga kepada pak Karsono dan mbak Asti 

yang senantiasa membantu saya dalam hal peminjaman buku di perpustakaan 

jurusan yang senantiasa cukup membantu terselesaikan nya skripsi ini. Tak lupa 

juga penulis ucapkan terima kasih kepada salah satu dosen Sastra Indonesia yaitu 

Ibu Sri Ratnawati yang meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan 

beberapa motivasi dan petunjuk atas terselesaikan nya skripsi ini. 

 Pada kesempatan yang berbeda penulis juga menyampaikan banyak terima 

kasih kepada kawan-kawan satu angkatan 2008 khususnya kepada kelompok 5 

sekawan yang tak pernah pisah walau diterpa apapun hahaha.. Syekh Nilzam Aly 

sebagai kepala dan kakak bagi adik-adiknya Nugroho Bayu Wijanarko, Nafi 

Hasan, Hamzah Rizki dan Penulis sendiri. Jangan pernah lupakan persahabatan 

kita coy. Susah senang pasti kita lewati bersama hingga tua kelak. Pengalaman 

bersama kalian tak akan pernah saya lupakan. Dan juga Don Deka, Tasriki Reza, 

Bryan Tirta, Heffryan Ahmad, Erwinsyah Putra, Dody Setiawan, Nur Hidayat, 

Widi Sudarmawan, Taufan Wirid, Romi, Andrik Setiawan, Rendy Radiyatma, 

Novin Ermawanto, Viktor Oktaviano, Gregorius Roni Hendrawan, Fajar Budi 

Mardianto, Denice, Mahendra Ondang, Indra Cipta Jaya dan Bahadur ayo kapan 

HFC ini Futsal lagi atau maen PS. Kangen maen futsal bareng kalian lagi kayak 

waktu dulu sampe menjuarai Dekan Cup 3 kali berturut-turut. Sungguh 

pengalaman yang sangat berkesan. Ning Alvi, ibuk Wardha, Pramita Saraswati, 

Hardiyanti Onieth Ravani, Ghesa Ririan, Ria Sovi, Jessica, Vitriyana Kusuma dll 

para bidadari 2008 semoga makin sukses yah :D.  Cerita indah bersama kalian tak 

akan pernah aku lupakan. Kelak kita akan bertemu kembali kawan dan janganlah 

malu untuk memanggil jika bertemu dijalan. Karena kita sahabat dan akan 

menjadi sahabat hingga tua nanti. I will miss you all, you are a special friends in 

my life, I Never Forget You All ¡! 

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawan 

satu departemen yang selama ini banyak membantu dan bertukar fikiran dengan 

penulis Bang Ryan 2007, mas bro Arief Rombenk 2007, Bang Wawan 2005 dll, 
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terima kasih atas dorongan moril, nasehat dan bantuan nya selama ini kalian 

adalah para senior yang saya hormati karena telah memberikan inspirasi bagi saya 

di dunia kampus. Kepada adik kelas Sahlin09, Santi09, Ainur09, Rangga10, 

Yusuf10, Sevy10, Fifi10, Silvi10, Azis10, Edi Susilo10 terima kasih atas sharing-

sharing nya, semoga kalian akan menyusul secepatnya. Tak lupa kepada teman-

teman FIB yaitu Lucky Sassing, Bayu Sasindo, Dedik Baihaqi, Rizki, Mahruz 

Suyuti. Terima kasih atas sharing ilmu nya semoga kita bisa bertemu lagi suatu 

saat. Sukses untuk kalian semua. 

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang 

hadir dalam kehidupan saya, yang telah mengisi hari-hari diluar kampus,mereka 

sangat berperan memberikan segala bantuan yang penulis butuhkan hingga 

terselesaikannya skripsi ini yaitu kepada semua pemain komunitas gamers Ninja 

Saga Shinigami(Reborn) dan Jounin Gakure hingga season 40 yang saya 

tergabung didalamnya. Semua sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Terima 

kasih banyak berkat bantuan Rheza Paleva, Tengku Manap Chalil, Nara Sulistya, 

Rahmad Said Rosul dll terima kasih sudah diterima dan dijamu xD, berkat 

bantuan mereka saya tidak kesulitan berada di Jakarta dan Yogyakarta untuk 

mencari Arsip yang saya butuhkan. Terima kasih sepenuhnya kepada keluarga 

Jounin Gakure regional JATIM Rio Cacuke, mas Bagoes, Wahyu, Mas Fanani, 

Mas Nando, yang senantiasa menjadi teman keluh kesah ketika penulis 

dipusingkan dengan urusan skripsi yang sering kali bikin pusing hahaha..terima 

kasih smua (hug) (kiss) (redface). 

Penulis tak akan melupakan jasa teman-teman dan pihak-pihak terkait 

yang telah terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, bekal dari tukar pikiran, 

saran, kritik, dorongan, motivasi, nasehat yang membangun, akhirnya membuat 

skripsi ini terselesaikan berkat kalian. Penulis berharap skripsi ini dapat 

memberikan peranan bagi khasanah penulisan dan penelitian ilmiah yang 

bersangkutan dengan etnis Madura. Penulis sadar bahwa karya skripsi ini jauh 

dari kata sempurna, maka untuk itu penulis berharap peran pembaca untuk 

memberikan saran dan kritik yang membangun agar tercapainya kesempurnaan 
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dalam karya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap karya sederhana ini 

bermanfaat bagi kalangan luas yang membaca nya. 

 

 

Surabaya, 12 Mei 2014 

 

 

RIDHO SETYO AJI 

NIM 120810348 
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