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KATA PENGANTAR 

 

          Alhamdulilah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat, hidayah, dan inayah-

Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul  

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN 

SAMPAH DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG(Studi Kasus 

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanjungsari)” 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

Gelar Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari semua pihak. Selain itu penulis berharap usulan penelitian ini 

dapat menambah wawasan berpikir serta bahan referensi dan informasi yang 

bermanfaat. 

Dalam penyusunan ini penulis tidak terlepas dari adanya dorongan serta 

bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Sahya Anggara, Drs, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
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2. Khaerul Umam,S,IP.,M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

3. Ibu Dr. Rahayu Kusumadewi, S.E.,M.Si. Selaku dosen pembimbing 

akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk 

membimbing, memberikan pengarahan dan petunjuk mulai dari awal 

sampai selesaikannya skripsi ini, mudah-mudahan segala kebaikan bapak 

yang telah di berikan kepada penulis di balas oleh Alloh SWT amin. 

4. Seluruh staff pengajar program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

5. Segenap pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

6. Segenap pegawai pemerintahan Kabupaten Sumedang, selaku objek 

penelitian yang di lakukan. 

7. Ayahhanda serta Ibunda yang tiada henti-hentinya memberikan 

bimbingan, do’a, dan dorongan baik moril maupun materil yang sangat 

berharga sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh keluarga dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan nasihat 

dan do’a dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Orang yang spesial yang selalu meberikan semnagat dan dorongan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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10. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Semoga Alloh SWT memberikan balasan yang sampai atas 

kebaikan dan baantuan kepada penulis. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis kelak 

dn juga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. 

 

Bandung, 16 Januari 2019 

 

 

Penulis 

 

 

                                                                              

  

 


