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Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk keluarga. 

Terimakasih Ibu, Bapak dan adik saya yang selalu mendukung, mendoakan dan 

menyemangati hingga Tugas Akhir ini selesai,  

semoga menjadi manfaat untuk Bersama. 
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PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SubhanaAlahu Wa Ta’ala 

karena penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul 

“EVALUASI DAN PERENCANAAN ASPEK TEKNIK OPERASIONAL 

PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN SLEMAN”. Penulisan Tugas Akhir 

ini merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Teknik 

Lingkungan.  

Penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kesalahan dan memiliki berbagai 

kekuranagn.Oleh karena itu , penulis penulis menerima kritik dan saran yang 

membangun untuk petimbangan dan perbaikan penulisan di masa mendatang. 

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan peran serta dan 

dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis 

menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Bapak Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.Es., Ph.D. selaku ketua Program Studi Teknik 

Lingkungan Universitas Islam Indonesia  

2. Bapak Hijrah Purnama, S.T.,M.Eng. selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

memberikan pengarahan, saran dan masukan serta berkenan membimbing 

penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Fajri Mulya Iresha, S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang bersedia 

membimbing, mendampingi dan memberikan masukan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini. 

4. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis  

5. Orangtua yaitu Bapak Ariyanto,Ibu Murtiningsih, dan adikku Lutfi Krishna 

serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan 

doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini  

6. Bapak/Ibu staf BLH Provinsi DIY, Satker PLPP DIY, DLH kabupaten Sleman, 

UPT sanitasi dan Persampahan Kabupaten Sleman, DPU-PR kabupaten Sleman 

yang telah memberikan informasi terkait penulisan Tugas Akhir  
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7. Sahabat seperjuangan Intan, Safira, Putri, Shinta, Erdina, Naning, Husna dan 

Tika yang telah menjadi keluarga untuk berdiskusi, menyelesaikan dan 

menemani masa kuliah di Yogyakarta  

8. Putri Susilo, Puspa Shinta, Siti Masruroh, Devita Faradina  yang telah Bersama-

sama menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini  

9. M.Wahyu Setiawan untuk semangatnya, masukan-masukan dan segala 

bantuannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 

10. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini dan tidak 

dapat penulis sebutkan dengan rinci. 

Akhirnya Penulis berharap Tugas Akhir ini ditulis semoga dapat 

memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya  

Yogyakarta , 10 Mei 2018 
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