
KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat 

dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Pengaruh 

Pengembangan Pariwisata Pantai Sebalang Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa 

Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan". 

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (S.PWK) di Institut Teknologi Sumatera. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk penulisan sekaligus pembaca akan 

mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan lebih banyak lagi dan mampu 

mengembangkan pengetahuannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Disisi lain, selama proses pelaksanaan penelitian hingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan laporan hasil penelitian ini karena penulis menerima banyak 

bantuan dan dukungan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Kewilayahan yang telah membantu 

dalam memudahkan perizinan penelitian yang saya lakukan.  

2.  Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP. sebagai dosen wali saya yang telah 

mendukung, membantu, serta memberikan masukan dan saran kepada saya 

dalam pengambilan keputusan pemilihan judul penelitian. 

3. Bapak Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. selaku dosen pembimbing 1 saya 

yang telah memberikan banyak saran dan masukan serta waktu sehingga saya 

menjadi lebih baik lagi dalam melakukan penelitian dan penulisan laporan 

penelitian yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata penulisan yang 

berlaku.  

4. Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 2 saya yang 

telah memberikan waktu, perhatian, dan motivasi kepada saya sehingga saya 

dapat menyelesaikan penelitian saya sesuai dengan target. Beliau juga telah 

memberikan berbagai masukan dan saran pada penelitian saya sehingga 

penelitian saya menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan dan penulisan 

penelitian ini. 

5. Ibu Zenia F Saraswati, S.T., M.PWK. selaku penguji 1 saya yang telah 

memberikan masukan dan saran dari seminar proposal, seminar pembahasan, 



seminar ujian, hingga saya dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian 

ini. 

6. Ibu Baiq Rindang Aprildhani, S.T., M.T. selaku penguji 2 saya yang juga telah 

membantu saya dalam penulisan laporan penelitian saya dengan memberikan 

masukan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini 

dengan baik. 

7. Kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungannya sehingga saya 

dapat menyelesaikan penelitian saya serta motivasinya sehingga saya tidak 

mudah menyerah dalam menghadapi berbagai macam halangan yang 

mengganggu saya dalam penyelesaian penelitian saya. 

8. Kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam pengumpulan data 

dan menjadi teman untuk berbagi cerita selama saya melaksanakan kegiatan 

penelitian ini hingga akhirnya penelitian ini dapat saya selesaikan.  

9. Kepada pihak lainnnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya juga 

sangat berterimakasih atas dukungan dan bantuannya. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, saran dan kritik 

yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap 

semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 

 

Lampung Selatan, 12 Agustus 2021 

Penulis, 
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