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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta kemulian-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu 

syarat untuk penulis dapat mendapatkan gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan 

Kota. Tugas akhir ini berjudul “Dampak Kawasan Wisata Sukadanaham 

terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar”. Penulis berharap tugas 

akhir ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi pembaca. Tugas akhir ini 

tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak, sehingga penulis ingin 

mengucapkan banyak terimakasih kepada; 

1. Segenap keluarga Mama dan Kakak yang telah menyupport dan memberi 

arahan untuk penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

2. Ibu Dr. Dewi Sawitri T., M.T., selaku dosen pembimbing 1 merelakan 

waktu untuk peneliti melakukan bimbingan serta memberi arahan agar 

tugas akhir ini dapat terselesaikan 

3. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 2 dan selaku 

dosen wali yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga tugas 

akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan masukan untuk 

penulis dikemudian hari  

4. Ibu Marsista Buana, S.T., M.T. dan Bapak Surya Tri Esthi W.T., S.T., M. 

PWK, selaku dosen penguji dari seminar proposal hingga siding akhir 

yang telah memberikan arahan untuk penulis sebagai masukan dan koreksi 

untuk menyempurnakan tugas akhir ini 

5. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera, atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan 

kepada penulis 

6. Semua pihak instansi yang terlibat Kantor Kelurahan Sukadanaham, 

Kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat, Polsek Kecamatan Tanjung 

Karang Barat dan masyarakat lokal yang membantu memberikan data-data 

selama proses pengerjaan tugas akhir ini 

7. Seluruh teman dan sahabat yang telah membantu dan meluangkan 

waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

8. Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan tugas akhir ini 
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Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

masih banyak tersedapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan 

penulis sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu, penyusun mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun para pembaca.  

 Lampung Selatan, 31 Mei 2021 
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