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menyelesaikan Tugas Akhir berjudul “Dampak Ekonomi Kreatif Terhadap 
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sebaik-baiknya.  

2. Bunda Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S. dan Bu Baiq Rindang 
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selaku dosen penguji yang telah memberikan saya masukan dan arahan 

terkait penelitian Tugas Akhir saya, serta memacu saya untuk dapat 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

4. Bu Mentari selaku Koordinator Tugas Akhir dan Kak Valendya Putri 

selaku Asisten Akademik yang telah membantu dalam mempersiapkan 

jadwal seminar atau sidang dan keperluan lainnya yang dibutuhkan selama 

penyusunan Tugas Akhir. 
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5. Narasumber yang sudah bersedia memberikan waktu guna melancarkan 

segenap proses wawancara, antara lain Pak Andri selaku pengelola usaha 

batik tulis deandra, Ibu Muslihah selaku pengelola usaha batik tulis 

srikandi, Ibu Sulastri selaku pengelola usaha batik tulis Assyafa, dan Pak 

Dadang selaku pengelola usaha kuliner bakso. 

6. Seluruh kawan seperjuangan dalam menyelesaikan Tugas Akhir atas setiap 

semangat, dukungan, motivasi, dan saling berdiskusi selama proses 

penyusunan tugas akhir. 
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Kota, Institut Teknologi Sumatera yang tak bisa disebut satu persatu 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 
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keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Semoga Tugas Akhir ini bisa 

memberi dampak dan manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca. 
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