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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
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Wiwik Winarsih, serta wanita teristimewaku Bella Wika Primananda Sari atas 

segala doa, dukungan, motivasi dan semangat yang tak terhingga. 

6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Bappeda Kota Malang, Kantor 

Kecamatan Sukun, dan pekerja dan pegawai di TPS Kecamatan Sukun yang 

memberikan informasi dan data untuk penelitian ini. 

7. Teman-teman PWK 2012 khususnya untuk Jo, Rendy, Adit, Fauza, Yasna, dan 

teman-teman sepemikiran lainnya atas semua bantuan, dukungan, dan semangat 
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dalam penulisan berikutnya. Pada akhirnya semoga laporan ini dapat member manfaat bagi 

pembaca.         
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