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KATA PENGANTAR 
 

Asslamualaikum, Wr. Wb. 
Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmat 

karunia dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan Laporan Proyek Akhir dengan judul 
“Analisis Pengaruh Perubahan Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan 
Kabupaten Semarang” dengan baik. Penyusunan Laporan Poyek Akhir ini dimaksudkan 
untuk memenuhi tugas mata kuliah Proyek Akhir dan sebagai salah satu syarat kelulusan 
dari Program Studi Diploma III Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. 

Dalam penyusunan laporan proyek akhir ini penyusun tentunya dibantu oleh banyak 
pihak yang membantu dalam penyelesain laporan proyek akhir ini, untuk itu saya ingin 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bimbingan, bantuan, kerja sama, dorongan, semangat dan doa sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Laporan Proyek Akhir ini. Melalui lembar halaman ini penyusun ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya; 
2. Kedua orang tua penyusun Bapak Zainul Arifin dan Ibu Masithoh atas bantuan, 

doa, motivasi, perhatian dan semangat yang tidak pernah ada habisnya. Semoga 
penyusun bisa membanggakan keduanya; 

3. Kakak saya Maisyaroh Aulidha dan Adik-Adik saya Aulia Racham serta Putri 
Zahra Aulidha serta seluruh keluarga besar penyusun yang telah memberikan 
dukungan, semangat, motivasi dan doa; 

4. Bapak Samsul Ma’rif, SP, MT selaku Ketua Program Diploma III Perencanaan 
Wilayah dan Kota Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan juga selaku dosen 
pembimbing Laporan Proyek Akhir ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, 
masukan dan kesabarannya selama proses penyusunan laporan proyek akhir ini; 

5. Ibu Pratamaningtyas Anggraini, ST, MT selaku dosen penguji Proyek Akhir ini 
yang telah memberikan saran dan masukan untuk melengkapi laporan proyek 
akhir ini; 

6. Seluruh dosen serta staf administrasi Program Studi D-III PWK atas ilmu, nasihat 
dan doa serta pengalaman dan pengajarannya yang telah diberikan; 

7. Seluruh keluarga D-III Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2015; 
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan proyek 

akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan proyek akhir ini tidak lepas 

dari kekurangan serta kesahalan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang jauh 
dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun meminta kritik dan saran yang sekiranya 
dapat membangun. Penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan proyek akhir ini, dan 
meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan laporan 
proyek akhir ini. Harapannya laporan proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya, 
terutama seluruh Sivitas Akademika Program Studi Diploma III Perencanaan Wilayah dan 
Kota. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
 

Semarang, 25 Juli 2018 
 
 
 

Aulia Ramadhan  


