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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala kemudahan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi / Tugas 

Akhir dengan judul “Pengembangan Kawasan Wisata Alam Ranu Grati 

Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan”. Adapun penyusunan Skripsi / Tugas 

Akhir adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada 

jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 

Malang. 

 Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian 

ini, antara lain: 

1. Allah SWT atas berkah dan kekuatan yang dilimpahkan pada hamba-Nya. 

2. Segenap keluarga, bapak, ibu dan adik yang telah memberikan doa, kasih 

sayang, dukungan, dan motivasi selama ini. 

3. Bapak Eddi Basuki, ST., MT., Ir. Tunjung Wijayanto Suharso, MSP., dan 

Dian Dinanti ST., MT., selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan saran, bimbingan dan motivasi selama ini. 

4. Ibu Nindya Sari, ST., MT dan Bapak Aris Subagyo, ST., MT selaku dosen 

penguji yang telah banyak memberikan kritik maupun saran membangun 

bagi perbaikan penelitian. 

5. Narasumber, responden wisatawan, dan masyarkat sekitar Ranu Grati yang 

telah memberikan banyak bantuan, informasi serta kesediaan waktunya 

untuk diwawancara. 

6. Kepada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Perikanan, Dinas 

Pengarian, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Dinas Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan data 

dan informasi mengenai wilayah studi dan penunjang analisis serta arahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kepada Ayah dan Ibu yang tidak berhenti berdoa, adikku Milla Maulidia, 

dan saudara-saudara yang tidak bisa disebutkan semuanya yang telah 

memberikan dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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8. Kepada Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dan semua personel Operator 

dan Driver MPLIK yang selalu memberikan ijin dan kesediaan untuk 

meninggalkan pekerjaan sementara dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman PWK „06 dan semua pihak yang turut mendukung, yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu tapi selalu tersebut di hati. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi 

terciptanya penyusunan penelitian yang lebih baik di masa mendatang. 
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