
viii 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebab dengan rahmat-Nya 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Eksperimen Perbandingan 

Reaktor Biogas Non-Kontinu dan Kontinu Pada Kapasitas 1000 L”. 

 Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 guna 
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Adapun laporan tugas akhir yang berjudul Studi Eksperimen Perbandingan 

Reaktor Biogas Non-Kontinu dan Kontinu pada kapasitas 1000 L ini untuk 

membandingkan reaktor biogas skala kecil yang portable berdasarkan pengisiannya 

dan menganalisa volume biogas dengan memperhatikan suhu, pH, dan tekanan 

yang terjadi pada reaktor. 

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis susun ini jauh dari kata 

sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran dan pendapat yang sifatnya 

membangun, dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian dan 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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