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KATA  PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Alhamdulillah dan puji syukur saya panjatkan  kepada Allah SWT, karena  pada 

akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang 

berjudul “Strategi Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi untuk Mendukung 

Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan di Kota Pekanbaru”. 

 Laporan ini berisi mengenai strategi pengelolaan sampah yang terintegrasi 

untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru. Adapun strategi 

yang diterapkan untuk mencapai keberlanjutan ini menggunakan metode life cycle 

inventory.  

Ucapan terimakasih yang begitu besar saya sampaikan kepada pihak – pihak 

yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Adapun rangkaian ucapan terima 

kasih tersebut tercurahkan untuk : 

1. Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT., atas bimbingannya selama proses 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2. Furi Sari Nurwulandari, ST., MT atas bimbingannya selama proses penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

3. Dr. Ir. Firmansyah, MT atas arahannya sebagai Koordinator Tugas Akhir. 

4. Dosen dan staff di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan 

yang telah membantu dalam proses pra dan pasca laporan tugas akhir saya. 

5. Ayah dan Mamah atas segala do’a yang senantiasa terucap untuk kelancaran 

proses penyusunan laporan tugas akhir ini. 

6. Adik – adikku tercinta yang senantiasa mendoakan dan menyemangati dari 

Cikarang, terimakasih Sumirat Buana Puspa dan Hibar Buana Puspa. 

7. Aditiya Ramdani yang telah membantu dalam banyak hal, sabar dalam 

menemani dan memberikan masukan - masukan dalam masa – masa 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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8. Afriana Maharani Puteri dan Yuniar Fazriani yang telah membantu sharing 

knowledge dan diskusi ilmu infrastruktur sanitasi dan ilmu lingkungan  

9. Muhammad Reksa Prayudha dan Hasna Nurlaella yang telah membantu urusan 

administrasi survei tugas akhir ini 

10. Togi Haidat Mangara sebagai penasehat bahasa asing 

11. M. Zaenal Ramdhani, Aditya Nugraha. dan Nazla Maulia Hastari yang 

menyemangati dalam penyusunan tugas akhir ini 

12. Deny Saputra, Siti Rahayu, Dilla Dwi Nanda, dan Lutfi yang telah menunjang 

kebutuhan printer untuk penyusunan laporan tugas akhir ini.  

13. Teh Wulansari dan Teh Eliza yang setia menjawab pertanyaan perihal 

kelengkapan administrasi dan kelengkapan data tugas akhir 

 

Besar harapan saya agar laporan ini bisa bermanfaat dan sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan. Semoga apa yang telah diusahakan dapat membuahkan hasil yang 

diharapkan dan bermanfaat, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. 

Aamiin. 

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Penulis
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