
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., atas ridhonya saya dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya kerjakan adalah “Dampak Pariwisata 

Terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat Sekitar Wisata Pantai sebalang, Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” 

 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Tugas Akhir di Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Tidak dapat disangkal 

bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran, dalam penyelesaian pengerjaan 

Tugas Akhir ini. Namun disadari karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta 

disekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya 

sampaikan kepada:  

Bpk. Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. selaku Rektor Instut Teknologi Sumatera 

Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayahan. 

Bpk. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota 

Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. selaku Dosen pembimbing1 yang telah memberikan 

bimbingan, nasehat, motivasi dan berbagai pengalaman kepada peneliti dengan penuh 

keikhlasan dan kesabaran. 

Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T. selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan 

bimbingan, nasehat, motivasi dan berbagai pengalaman kepada peneliti dengan penuh 

keikhlasan dan kesabaran. 

Segenap Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Dosen Tahap Pertama 

Bersama yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah di Institut Teknologi 

Sumatera dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses 

penelitian ini. 

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah S.W.T. dan 

akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena 

keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan 

penelitian ini. 

Harapan saya skripsi ini semoga dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, lingkungan 

Institut Teknologi Sumatera serta para pembaca pada umumnya.  
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