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KATA PENGHANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat 

dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir 

yang berjudul Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap Peningkatan 

Pengelolaan Sampah Melalui Taman Edukasi Sampah Kelurahan Perumnas 

Waykandis, Kota Bandar Lampung. Penyelesaian  penelitian ini tidak lepas dari 

bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka  pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. 

2. Dr. Ir. Endang Setiawati, M.T selaku Ketua Program Studi Teknik 

Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. 

3. Firdha Cahya Alam, S.Si., M.T selaku Dosen Pembimbing I yang banyak 

membatu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk 

membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis 

sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

4. Arif Setiajaya, S.T., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang banyak 

membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan 

motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis 

sehingga tugas akhir ini dapay diselesaikan. 

5. Sillak Hasiany Siregar, S.Si., M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukkan yang membangun terhadap tugas 

akhir ini. 

6. Dr. Raden Putra, S.T selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukkan yang membangun terhadap tugas akhir ini. 

7. Alfian Zurfi, S.T., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan 

dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Prodi Teknik 

Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. 

8. Seluruh dosen dan karyawan Prodi Teknik Lingkungan  Institut Teknologi 

Sumatera yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
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penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang 

diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tua ku Mama dan Papa yang selalu menjadi 

orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan 

moril maupun material juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, 

dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. 

Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, 

membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian. 

10. Untuk kakak-kakakku dan adikku tercinta Revia Oktariani Syarif Amd. AK., 

S.KM., Litari Elisa Putri S.H., M.H, dan M. Hilmansyah Sayih terimakasih 

untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, 

serta selalu mendoakan dan menyemangatiku. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani perkuliahan,  Rahma Izzah, S.T., 

Chintia Ariesta Violanda, S.T., Alin Amanda Putri, S.T., Nadyatur Rahmah, 

S.T., Septi Tamala, S.T., Hiro Gempur MLKP, S.Si, dan Muhammad Khoiril 

Ichsani S.T., terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis 

selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, 

terimakasih telah memberi kecerian dalam hidupku, semoga persahabatan ini 

tetap terjalin untuk selamanya. 

12. Seluruh teman-temanku Himpunan Teknik Lingkungan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.  

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian tugas akhir ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

14. Almamater Tercinta, Institut Teknologi Sumatera. 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga  tugas akhir 

yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi 

penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. 

Lampung Selatan, 12- 11- 2021 

      Penulis, 

 

       

       Miranda Berliani 
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