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KATA PENGANTAR 

Ucapan syukur atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang 

diberikan oleh Allah S.W.T. sehingga tugas akhir saya yang berjudul “Studi 

Pengembangan Masyarakat Terhadap Ekonomi Desa” dapat diselesaikan 

dengan baik dan pada waktu yang tepat. Penulis menuangkan hasil pemikiran 

penulis sepenuhnya dan dengan rasa bertanggungjawab dengan ilmu dan 

pemahaman yang penulis dapatkan selama berkuliah di Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Adapun penyusunan tugas akhir ini 

dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Perencanaan 

Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. 

Selama penelitian berlangsung, penulis menyadari bahwa dalam 

menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang membantu, terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., selaku pembimbing utama 

yang selalu menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan 

masukan dan saran untuk kemajuan tugas akhir ini. Penulis juga memohon 

maaf atas setiap kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir. 

2. Bapak M. Zainal Ibad, S.T., M.T., selaku pembimbing yang dengan setia 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dimanapun dan kapanpun penulis 

membutuhkan bantuan, serta dengan sabar mengarahkan penulis 

menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga memohon maaf atas setiap 

kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir ini. 

3. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T., selaku dosen penguji saat seminar 

proposal dan sidang akhir, sekaligus dosen perwalian akademik saya.  serta 

ibu Zenia F. Saraswati, S.T., M.PWK., dan Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., 

M.URP., selaku penguji saat seminar pembahasan dan sidang akhir yang 

telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang begitu bermanfaat 

untuk kelanjutan proses pengerjaan tugas akhir. 

4. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 
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bermanfaat untuk penulis dan dapat menjadi landasan penulis dalam 

berargumen dalam penelitian ini maupun dimasa akan datang. 

5. Seluruh staf Tata Usaha Akademik, Jurusan, Prodi, Perpustakaan, 

Laboratorium, Kebersihan, dan Keamanan yang secara langsung maupun 

tidak langsung membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan atau 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Semua pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini tepat waktu dan di waktu yang tepat. 

Dalam kesempatan ini penulis juga meminta maaf apabila selama proses 

penyusunan tugas akhir ini ada pihak yang merasa terganggu. Pada akhirnya, 

penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaatkan bagi perluasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota. Atas 

perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 

Lampung Selatan, 03 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

Arinese Aprilita Risanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


