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Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul “Efektivitas Agrowisata Sayur Organik Karangrejo dalam 

Pengembangan Ekonomi Lokal”. Penyusunan Tugas Akhir ini disusun sebagai 

salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota 

pada Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi 

Sumatera. Penulis menyadari dalam mengerjakan laporan Tugas Akhir ini tidak 

terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis 

mengucapkan terima kasih secara khusus kepada : 

1. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai, yang telah membantu 

mendoakan, memberikan dukungan, motivasi dan dorongan untuk terus 

semangat dalam menuntut ilmu serta menyelesaikan Tugas Akhir 

dengansebaik-baiknya. 

2. Bapak Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. dan Bapak Yudha Rahman, 

S.T., M.T. selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak 

menyempatkan waktunya dan selalu sabar untuk memberikan 

bimbingan, masukan, serta arahan hingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Nela Agustin Kurnianingsih, S.T., M.T. dan Bapak Asep Nurul 

Ajiid Mustofa, S.T., M.T. selaku dosen penguji penulis yang telah 

memberikan masukan dan arahan terkait penelitian Tugas Akhir 

penulis, serta memacu penulis untuk dapat menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi 

4. Bu Zenia selaku Koordinator Tugas Akhir dan Kak Hediyati selaku 

Asisten Akademik yang telah membantu dalam mempersiapkan jadwal 
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seminar/sidang dan keperluan lainnya yang dibutuhkan selama 

penyusunan Tugas Akhir. 

5. Narasumber Bapak Dr. Agus Sutanto, M.Si dan Bapak Sarjono yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam 

proses wawancara. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan 

keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca. 

Lampung Selatan, 20 Agustus 2021 
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