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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“ Skenario Optimalisasi Masa Pakai Tempat Pembuangan Akhir Di Kabupaten 

Lampung Tengah” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun 

sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana (S1) pada program studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. Dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, masukkan, kritik dan saran dari 

berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih kepada kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini kepada :  

1. Ibu Dr. Sri Maryati, S.T., MIP. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu menyelesaikan 

Tugas Akhir. 

2. Ibu Husna Tiara Putri, S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan 

dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir, 

3. Bapak Winarto dan Ibu Yuliawati selaku orang tua , Mba Vira dan Mas 

Cahya selaku Kakakku, Feby selaku adikku, serta keluarga besar yang saya 

sayangi. Terimakasih tak henti-hentinya selalu mendukung dan 

memberikan motivasi selama ini serta terimakasih atas kesabaran dan doa 

yang selalu di panjatkan karena mereka saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

4. Aditya Ricky Pratama yang selalu ada dan selalu mendukung suka maupun 

duka saat pengerjaan tugas akhir ini.  

5. Sahabat-sahabatku Corry, Mery, Hani, serta Member of Dialog Malam (Iki 

& Oni) yang selalu memberikan semangat serta dukungan dan doanya agar 

saya dapat menyelesaiakan Tugas Akhir ini dengan baik.  
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6. Kakak Valendya Rilansari dan Bapak Ronny Pasha yang telah banyak 

membantu dalam survey data sekunder penelitian saya. Sehingga dapat 

mempermudah dalam menganalisis Tugas Akhir ini.  

7. Teman-Teman angkatan 2016 Planologi ITERA beserta kakak, teman dan 

adik-adik HMP Mandalanata ITERA.  

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih karena 

telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik dan 

lancar. 

Demikian kata pengantar ini disusun sebagaimana mestinya. Penyusun menyadari 

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat untuk berbagai pihak serta dapat menambah pengetahuan 

khususnya terkait keilmuaan Perencanaan Wilayah dan Kota.  
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