KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayatnya
yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan
skripsinya dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Mutiara Berseri Di
Kelurahan Kangkung Kota Bandar Lampung” dengan baik. Penyusunan tugas
akhir ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1)
Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis
hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan
dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral ataupun spiritual. Untuk itu
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada
1. Ibu Dr. Sri Maryati, S.T., MIP., selaku dosen pembimbing pertama,
terimakasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan untuk
memberikan masukan dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir, walaupun
dengan sedikit intensitas bertemu karena jarak Bandung ke Bandar Lampung
cukup jauh. Penulis juga meminta maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan
selama mengerjakan tugas akhir;
2. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing kedua,
terimakasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Ibu berikan untuk selalu
siap dan tidak bosan-bosan untuk mengarahkan dan membantu penulis dengan
sabar dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir. Penulis juga meminta
maaf jika ada kesalahan baik perilaku dan kata-kata yang tidak baik dari
penulis selama mengerjakan tugas akhir;
3. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T., selaku dosen penguji pertama dan juga
dosen wali penulis. Terimakasih atas masukan dan bimbingan yang sangat
bermanfaat baik teknis dan non-teknis dalam proses penyusunan tugas akhir,
mulai dari seminar proposal sampai sidang akhir dan juga terima kasih atas
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dukungan dan arahan serta bimbingannya selama masa perkuliah yang telah di
lalui oleh penulis.
4. Ibu Mia Ermawati, S.T., M.T., selaku dosen penguji kedua. Terimakasih atas
masukan dan bimbingan yang sangat bermanfaat baik teknis dan non-teknis
dalam proses penyusunan tugas akhir, mulai dari seminar proposal sampai
dengan sidang akhir;
5. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera;
6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Instut Teknologi
Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi
penulis;
7. Seluruh staf administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut
Teknologi Sumatera, staf akademik, staf keuangan, dan staf perpustakaan atas
segala bantuan dan kerjasama yang diberikan selema proses penyusunan tugas
akhir.

Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi
ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitianpenelitian selanjutnya
untuk berbagai pihak khususnya dalam menambah pengetahuan dan wawasan
terkait keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, penulis
ucapkan terimakasih.
Lampung Selatan, 13 September 2020
Penulis

Muhammad Ihya Fahresy
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