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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-

Nya, penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Pengelolaan IPAL Komunal Yang 

Berkelanjutan di Dusun Sengkan, Sleman, Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik.  

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar strata 

satu (S-1). Penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan Tugas Akhir ini banyak 

mengalami kendala. Namun berkat bantuan dari pihak lain yang sifatnya membangun, serta 

berkah dari Allah SWT kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Sehingga pada 

kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT, yang telah memberikan keselamatan, kemudahan dan petunjuk-Nya dalam 

setiap keadaan 

2. Bapak Andik Yulianto S.T. M.T. selaku pembimbing I dan Ibu Aulia Ulfah Farahdiba 

S.T. M.Sc. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan 

saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir  

3. Bapak Hudori,S.T., M.T selaku ketua Program Studi Teknik Lingkungan, serta Bapak 

dan Ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi dan penulisan Tugas Akhir ini.  

4. Ibunda, Ayahanda dan keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan doa dan 

dukungan yang tiada  henti-hentinya. Semoga selalu dalam lindungan-Nya dengan selalu 

dalam ridho-Nya 

5. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan, khususnya 

angkatan 2011 serta semua pihak yang banyak memberikan masukan selama mengikuti 

perkuliahan maupun penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini.  

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

              Yogyakarta, 13 September 2015 
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PERSEMBAHAN 

 

Kami persembahkan karya kami kepada orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai 

Kepada kedua orang tua 

Terimakasih atas semua pengorbanan, keringat, tenaga, air mata dan semangat yang selalu 

diberikan, yang tak terhitung berapa banyak jumlahnya. Terimakasih untuk semua yang tak 

mungkin terbalaskan. Terimakasih untuk kasih sayang, didikan, dan doa yang selalu 

dipanjatkan untuk kami. 

Terimakasih banyak untuk keluarga besar kami, kakak, adek, sepupu yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat dalam pengerjaan karya tulis kami. 

Terimakasih banyak untuk sahabat-sahabat tercinta kami atas dukungan dan semangat yang 

selalu diberikan, keceriaan, dan harapan serta doa yang selalu kita panjatkan bersama, 

semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, amin... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


