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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir tentang 

Evaluasi Pengelolaan Sampah di TPA Wukirsari Baleharjo, Kabupaten Gunung 

Kidul. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini, tidak lepas dari saran pendapat, 

bantuan dan dukungan moril dari berbagai pihak. Untuk itu saya memberikan 

apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:  

1. Allah SWT yang selalu memberikan saya kemudahan serta kelancaran  

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.  

2. Kedua orang tua dan kedua adik saya (Jaja dan Icha) yang selalu ada 

memberikan doa, dukungan , serta semangat sehingga selalu menjadi 

motivasi saya untuk segera menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.  

3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Hijrah Purnama Putra, S.T., 

M.Eng.dan Bapak Dr. Ir. Kasam, M.T. yang sudah meluangkan waktu 

serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir.  

4. Ketua program studi Teknik Lingkungan, Bapak Eko Siswoyo S.T., 

M.Sc., Ph.D. 

5. Munces Laras, sebagai tante yang selalu memberikan doa dan semangat 

dalam menyusun laporan Tugas Akhir.  

6. Ayu Ramayani, Fitriyanti Andili dan Julianti, sebagai sepupu sekaligus 

sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan 

dukungan. 

7. Rizky Pratama Putra, sebagai teman baik yang selalu sabar menemani  

dan membantu saya ke tempat penelitian dan memberi semangat untuk 

segera menyelesaikan laporan Tugas Akhir.  

8. Margita Rahayu Abay, Zahida Nisfira, dan Tiara Porosi, sebagai teman 

dekat diperantauan selama 4 tahun yang selalu menjadi penghibur dan 

menemani selama di Jogja. 
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9. Keluarga besar yang ada di Ternate yang selalu memanjatkan doa dan 

memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir. 

10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Teknik Lingkungan angkatan 

2014, yang telah membantu banyak hal dalam menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir ini. 

 

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. 

Sehingga saran dan kritik akan yang membangun diharapkan demi 

menyempurnakan laporan ini. Demikian laporan ini semoga dapat bermanfaat 

bagi para pembaca. 

 

Yogyakarta, 16 Juli 2018 

 

 

Nadyya Nurul Vahra Mahdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

