
UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunanlaporan 

Tugas Akhir ini yang berjudul “Penentuan Lokasi Bank Sampah Berdasarkan Persepsi 

Masyarakat Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang”.  Shalawat  serta  

salam tak  lupa kita curahkan  kepada  Nabi Muhammad  SAW  yang  telah  menunjukan  jalan 

kebaikan dan kebenaran di dunia dan akhirat kepada umat manusia. Laporan  ini  disusun  untuk 

memenuhi salah satu persyaratan kurikulum mata kuliah Tugas Akhir bagi para mahasiswa  

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir mendapat dukungan dan 

kerjasama dari berbagai pihak. Oleh  karena  itu,  penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, dan segalanya; 

2. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan  semangat 

serta motivasi kepada saya dalam melaksanakan kegiatan penelitian sehingga saya 

dapat menyelesaikan kegiatan penelitian hingga dapat menyelesaikan dalam 

penyusunan laporan ini; 

3. Kakak-kakak saya Arif, Arini, Sukron, Hera dan kedua keponakan saya Maizar dan 

Elfinti yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada saya 

sehigga saya dapat menyelesaikan laporan ini; 

4. Ibu Dr. Niluh Putu Widyaningsih, SE, Msi, Ms selaku dosen pembimbing saya yang 

selalu memberikan masukkan dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan laporan ini; 

5. Ibu Mega Novetrishka Putri, ST, MT selaku dosen pembimbing saya yang selalu 

memberikan masukkan dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan laporan ini; 

6. Ibu Dr. Ir. Nofi Erni, MM selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul; 

7. Ibu Laili Fuji Widyawati, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota Universitas Esa Unggul; 

8. Dosen-dosen dan staff  yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu yang luar 

biasa semasa pekulihan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dikampus 

ini; 

9. Pihak luar/instansi yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait 

penelitian ini; 



10. Ade Oktiawan yang selalu dan banyak membantu, menemani, memberi semangat, 

motivasi dan dukungan saya dalam hidup saya, dalam tugas akhir ini dan dalam hal 

apapun; 

11. PLANOLOGI 2014 dan teman seperjuangan dan berbagi Azizah, Marsya, Lilis, Ebi, 

Lia, Pakong, Luthfi, Molsa, Raphael, Fakhri, Abeng, Wesa, Okta, Isa yang selalu 

membantu memberikan movitasi, dukungan, dan pengalaman selama masa perkuliahan 

hingga terselesaikannya laporan ini; 

12. Nabilla Rizki dan Aisah Amini yang telah membantu saya dalam menyelesaikan 

laporan ini. 

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk memperbaiki 

kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. Semoga dapat memberikan manfaat 

kepada kita semua, khususnya bagi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. 

 

Jakarta,   2019 

 

(Nur Rahmawati)  
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