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PERSEMBAHAN 
 

 
 

Alhamdulillah… 

Sembah sujud serta rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

hidayah, cinta dan kasih sayang-Nya serta telah memberiku kekuatan dan ilmu 

sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Sholawat serta salam selalu 

terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Laporan tugas akhir ini 

saya persembahkan kepada orang - orang yang sangat saya sayangi dan cintai sebagai 

wujud rasa terima kasihku karena telah membantuku, memberiku semangat dan 

mendoakanku dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, teruntuk : 

1. Kedua orang tuaku, terutama ibuku yang telah berbahagia disisi Allah SWT 

yang selalu membuatku semangat dan memotivasi saya untuk berjuang 

mewujudkan impian saya dan ibu dulu, dan terima kasih banyak kepada Bapak 

yang telah memberikan banyak kasih sayang, motivasi, semangat  dan doa serta  

pelajaran berharga bagi saya untuk menjadi orang yang berprinsip, berilmu, dan 

dapat berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. 

2. Terima kasih kepada kakakku tercinta yang telah membantu, menyemangati, 

memotivasi sampai saya dapat menyelsaikan masa studi S1dan meraih gelar 

sarjana ini. 

3. Terima  kasih kepada saudara-saudaraku terutama pak lek sama bulek yang 

telah membantu dan memberi dukungan serta perhatian yang amat sangat 

berharga sehingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
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4. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Nurwidiana, ST., MT. dan 

Ibu Nuzulia Khoiriyah, ST., MT. yang telah membantu dan membimbing 

dengan sabar sampai laporan tugas akhir ini terselesaikan. 

5. Terima kasih kepada pihak Disbudparpora dan Bappeda Kabupaten Pati yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di lokasi wisata budaya Pati. 

6. Terima kasih kepada sahabat – sahabatku yang amat saya sayangi dan cintai 

Husna, Endah, Lintang, Ella, dan Naeliz yang telah memberikan semangat, 

nasehat dan dukungan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

7. Terima kasih kepada teman – teman yang telah membantu menyelesaikan  

laporan tugas akhir ini Mbak Nailul, Mas Aris, Nafi’. 

8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Teknik Industri 2014 terutama 

Teman – teman Kelas Industri B Nofida, Bida, Riska, Tiara, Ayu, Zahra, Ridha, 

Sinta, Widya, Tia, Susi, Reni, Muna, Aini,Ulfa Dkk yang telah memberi 

semangat dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

9. Terima kasih kepada temanku Ludfi dan Mas aling yang telah memberiku 

semangat dan dukungan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

10. Dan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dan memberi 

semangat pada saat penyelsaian laporan tugas akhir ini. 
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MOTTO 

 

 

Allah SWT tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan hambanya 

 

Kerja keras tidak akan menghianati hasil, sekalipun itu belum maksimal 

 

Waktu itu sangat berharga, walau sedetik. 

 

Hidup itu butuh pengorbanan, kerja keras, usaha dan doa. 

 

Saat kamu merasa ingin menyerah dari suatu tanggung jawab, ingatlah kerja keras 

dan keluh piluh orang tuamu hanya untuk membuatmu bahagia dan menjadi orang 

yang berilmu serta berguna. 

 

Jangan sia – siakan waktumu untuk hal yang tidak penting, berusaha, belajar dan 

berdoalan agar dapat membuat orang tuamu bahagia sebelum mereka tiada. 

 

Jangan lupa bersyukur, sekali – kali lihat kebawah jangan melihat keatas trus 

Alhamdulillah 

(Yanti)
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamuallaikum Wr. Wb. 
 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah – Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan sekaligus 

laporan tugas akhir yang berjudul ”Analisis Kualitas Layanan dan Strategi 

Pengembangan Lokasi Wisata Budaya Di Kabupaten Pati” dengan sebaik – baiknya, 

sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. 

Laporan tugas akhir  merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk meraih 

gelar sarjana (S1) di Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Industri, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini tidak lepas mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan rasa setulus hati, 

penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya serta memberikan 

kelapangan hati dan pikiran dalam menimba ilmu. 

2. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan doa 

serta pengorbanan sejak kecil sampai dapat menyelsaikan studi S1. 

3. Ibu Dr. H. Sri Artini Dwi Prasetyowati, selaku Dekan di Fakultas Teknologi 

Industri beserta jajarannya. 

4. Ibu Nurwidiana, ST.,MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri. 

5. Ibu Nurwidiana, ST., MT. dan Ibu Nuzulia Khoiriyah, ST., MT.  sebagai Dosen 

Pembimbing yang memberikan ilmu yang bermanfaat, saran dan masukan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

6. Ibu Ir. Hj. Eli Mas’idah, M.T, Ibu Wiwiek Fatmawati, S.T, M.Eng, dan Bapak 

Akhmad Syakhroni, S.T, M.Eng. selaku penguji yang yang telah memberikan 

ilmu dan saran sehingga laporan tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Teknik Industri yang telah memberikan ilmu 

selama dibangku kuliah. 

8. Staff dan Karyawan Fakultas Teknologi Industri yang sudah membantu dalam 

segala urusan tugas akhir mulai dari surat permohonan penelitian sampai 

sidang. 

9. Pihak Disbudparpora dan Bappeda Pati yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian dan bantuan dalam penelitian ini. 

10. Teman – temanku teknik industri 2014 terutama temen-temen kumpul susah 

seneng berkeluh kesah bareng Naeliz, Nofida, Widya, Riska, Bida, Sinta, Tiara, 

Ridha, Ayu, Muna, Naufa, Zahra, Ulfa, Susi,Qoni, Reni, Tia, Aini, dan temen – 

temen cowok IE B 2014. 

11. Sahabatku Husna, Endah, Lintang dan Ella terima kasih yang telah memberikan 

semangat dan motivasi saat saya mulai merasa lelah mengerjakan skripsi. 

12. Pihak – pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi saat penelitian 

maupun waktu mengerjakan tugas akhir. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran harapkan untuk hasil yang lebih baik 

kedepannya. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat dan wawasan untuk semua pembaca. Aamiin… 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Semarang,  19 September 2018 

 

Penulis 


