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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta beserta 

isinya.Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Nabi 

Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang 
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rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir 

yang berjudul “Analisis Daya Tampung Beban Pencemar BOD, COD, dan 

TSS di Sungai Widuri Dengan Menggunakan Software Qual2Kw”. 
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studi penulis. 
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ilmu dan pegalamannya. 
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terimakasih atas bimbingan dan arahannya selama penyusunan tugas 

akhir ini. 
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atas bimbingan dan arahannya selama penyusunan tugas akhir ini. 
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terima kasih atas bimbingannya dalam menggunakan software 

QUAL2KW, dan arahannya selama penyusunan tugas akhir ini. 
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member semangat dan dukungannya selama ini. 
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Harapan kami semoga laporan ini dapat membantu menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, kami menyadari bahwa dalam 

penyusunan laporan ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, 

bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan 
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MOTTO 

“You’ll Never Walk Alone” 

 Kau tidak akan pernah berjalan sendiri dalam hidup didunia ini 

“Tidak ada didunia ini yang dilahirkan untuk sendiri” 

Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial, maka janganlah 

merasa kesepian karena Allah pun bersamamu disaat kesepian.  

“Tiada hidup tanpa perjuangan” 

Hidup ini penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, maka berusahalah, 

apabila gagal coba lagi dan lagi.  

 


