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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas 

akhir yang berjudul: 

 
“Perencanaan Sistem Drainase Pada Bundaran Gerbang Barat Hingga 

Gedung F Kampus ITERA” 

 
Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus ditempuh 

mahasiswa/I untuk memenuhi syarat Mata Kuliah Tugas akhir Program Studi 

Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Tugas akhir ini disusun penulis sebagai 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi 

Sumatera. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tugas akhir ini 

banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak 

sangat diharapkan penulis agar ke depannya menjadi lebih baik.  

 
Selama proses penyusunan Tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan, 

dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hari dan rasa hormat yang besar penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang tulus kepada: 

 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan. 

2. Kedua Orang Tua yang mendidik, serta Adik yang mendukung, mendoakan 

penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir. 

3. Ibu Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T., M.T., dan Bapak Mashuri, S.T., M.T., 

selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II tugas akhir. 

4. Bapak Miskar Maini, S.T., M.Eng., dan Ibu Shafira Rahmadilla Hape, S.T., 

M.Eng., selaku dosen penguji tugas akhir. 

5. Ibu Ir. Titi Liliani, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

6. Ibu Winny Novalina, S.T., M.T., selaku dosen wali selama perkuliahan 

7. Segenap dosen pengajar pada program studi gelar Sarjana Teknik Sipil Institut 

Teknologi Sumatera. 

8. Segenap lembaga atau perorangan yang telah memberi bantuan materi ada/atau 

sarana dalam melakukan penelitian. 
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9. Segenap 211 terkhusus 21116 di lingkungan kampus yang telah memberikan 

motivasi dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 

 
Dan banyak lagi yang tidak bisa di ucapkan satu per satu. Penyusunan Tugas akhir 

ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena hakikatnya tak ada satupun di dunia 

ini yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa dan penulis berharap semoga 

Tugas akhir ini nantinya dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Aamiin. 

 

Lampung Selatan, 31 Agustus 2020 
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