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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan hidayah 

dan petunjuk-Nya, selama mengerjakan tugas akhir saya yang berjudul “Arahan 

Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Teri di Pulau Pasaran Kota 

Bandarlampung”. Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan 

dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima 

kasih sebesar besarnya kepada: 

1. Teruntuk orang yang paling saya cintai, kedua orang tua saya, Bapak 

Marsus, S.E. dan Ibu Siti Khadijah Amd.Kep., serta Abang saya, 

Anugerah Fajar, S.T. yang selalu memberikan dukungan secara moral, 

spritual, dan materil dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. Abdulah Aman Damai, M.Si dan Ibu Mia Ermawati, S.T., M.T 

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan mengarahkan 

saya dengan sabar dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Muhammad Zainal Ibad, S.T. dan Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T 

selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan tugas akhir 

saya dari seminar proposal, seminar pembahasan, dan sidang akhir. 

4. Bapak ibu dosen, tenaga pendidik Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota yang telah memberikan ilmu kepada saya selama perkuliahan ini, 

berkat ilmunya saya dapat menyusun tugas akhir ini. 

5. Pelaku industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran selaku narasumber 

yang telah memberikan informasi untuk menunjang tugas akhir ini. 

terutama Bapak Toto, Bapak H. Rosidin, dan Bapak Dasuki selaku 

informan expert yang memberikan informasi secara lengkap dan 

mendalam terkait industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran. 

6. Chania Rahmah MR selaku sahabat yang menemani saya melewati tahap 

perkuliahan di Institut Teknologi Sumatra dari semester satu hingga 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Haikal, Pandu, Theresia, Fachri, Sinji, Fatur, Intan, Muzil, Jaldi, dan Farid 

sebagai teman yang membantu saya dalam pengumpulan data primer di 

Pulau Pasaran  
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8. Fari, Chindy, Dian, dan Muzil sebagai sahabat 21 yang menemani saya 

berjuang mengejar ketertinggalan tugas akhir ini hingga akhirnya dapat 

selesai. 

9. DRIGETA (Dinanda, RB, PS, Rizka, dan Shinta), Mutiara Hanan, dan 

Falaah Pertiwi sebagai sahabat yang memberikan semangat dan teman 

diskusi menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Seluruh teman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 

2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu satu. 

Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, masih 

banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan saya sebagai 

manusia biasa. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun 

para pembaca.  

 

Lampung Selatan, 06 Januari 2016 

 

 

Gemilau Mrasikha 

NIM. 22116042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


