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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang maha berilmu

diatas mereka yang merasa dirinya berilmu atas segala limpahan berkah, rahmat,

nikmat, taufik dan hidayahnya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Agung

Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “
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Akhir (TPA) Sampah dengan Metode Simple Additive Weighting Method (SAW)”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi penulis. Adapun

benar skripsi sulit untuk dapat terwujud manakala penulis tidak dapat dukungan

dari berbagai pihak baik berupa saran maupun kritik, lebih-lebih bantuan yang

bersifat moral. Untuk itulah penulis ingin mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Ponorogo beserta jajarannya, yang telah memberikan ijin untuk

melakukan penelitian dibidang kebersihan.

2. Kepala Seksi Kebersihan Dinas PU bapak Agung, yang telah bersedia

memberikan informasi tentang persampahan yang ada di Kota Ponorogo.
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4. Bapak Andi Triyanto Pujorahardjo, ST selaku ketua program studi Teknik
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5. Ibu Arin Yuli Astuti, S.Kom, selaku sekretaris program studi Teknik

Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

6. Ibu Lutfiyah Dwi, S.Kom, M.Kom sebagai dosen pembimbing I yang telah

bersedia memberikan bimbingan, pengarahan, dan kontribusi pengetahuan

dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

7. Bapak Angga Prasetyo, ST sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia

dan banyak memberikan arahan, masukan dan membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendo’akan, dan juga

memberikan arahan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Teman-teman kelas D Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah

Ponorogo tahun angkatan 2010 yang senantiasa memberikan dukungan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan

skripsi.

Pada akhirnya, kepada Allah SWT jualah damba dan asa, semoga

kebaikan dan pertolongan yang penulis dapatkan, khususnya dalam penyelesaian

skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.
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