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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT dan Nabi Besar Muhammad 

SAW karena atas rahmat dan hidayah-NYA laporan penelitian tugas akhir yang berjudul 

“Manfaat Aplikasi Biogas di Desa Argosari Kecamatan Jabung Kabupaten Malang” dapat 

terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan 

berkat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari banyak pihak dalam prosesnya. Ucapan 

terimakasih penulis ucapkan kepada : 

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala limpahan Rahmat dan 

hidayah-Nya. 

2. Keluarga tercinta abah (Alm.Muhammad Darlan), mama (Rahmawati 

Saleh), adik laki-laki (Muhammad Fajar Ramadhan) dan adik perempuan (Anisah 

Djatir Rajwa) yang selalu mendoakan dan menjadi semangat dalam penyelesaian 

tugas akhir. 

3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Tech. Christia Meidiana. ST., M.Eng dan Ibu 

Kartika Eka Sari, ST., MT. atas segala kebaikan, kesabaran serta masukan, arahan, 

dan bimbingan dalam proses penyusunan tugas akhir. 

4. Dosen Penguji Bapak Dimas Wisnu Adrianto, ST., MT., M.Env.Man. dan 

Ibu Dian Dinanti ST., MT. atas masukan, arahan, dan bimbingan dalam proses 

penyusunan tugas akhir dan seluruh dosen yang berperan dalam kegiatan belajar 

mengajar selama saya menjadi mahasiswa aktif PWK FT-UB. 

5. Kepada teman mewujudkan kebersamaan yang membawa masing-masing 

individu menjadi lebih baik di dunia dan akhirat, Terimakasih Fajrin Ardiansyah. 

6. Saudari Kos Andong Barat 21 Refika Dwina, Devira Anggi, Dyah 

Rachmaniah, Ryma Yulia, dan Sabita F.S atas  kekeluargaan yang terjalin di kota 

perantauan (Malang). 

7. Kepada teman terbaik yang sangat banyak membantu dan menemani saat 

susah ataupun senang, Aninda Disi, Ratih Novi, Rika Amalia, Ainun Rahmawati, 

Rindang Alfiah, Dian Indra, Sharfina Anzani, Rizki Fitri dan teman-teman lain yang 

tidak dapat saya sebutkan keseluruhan. 
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8. Saudara (i) PWK 2010 yang telah, sedang dan memulai memperjuangkan 

tugas akhir terimakasih atas dukungan serta bantuannya.  

9. Serta semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung dan 

tidak langsung 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus dapat 

menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

  Malang,       Maret 2015 
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