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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu 

melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul “Penilaian  Kekasaran Manning 

di Sungai Way Lunik” pada waktu yang tepat. Penulisan tugas akhir ini bertujuan 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk bias mendapatkan gelar Sarjana Teknik 

program studi Teknik Sipil jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan di 

Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan 

tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini 

dikarenakan kekurangan dari penulis. Izinkan penulis mengucapkan banyak terima 

kasih kepada pihak yang membantu dalam segala kekurangan yaitu kepada; 

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta 

memberikan jalan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Orang tua serta kelurga penulis yang selalu memberikan dukungan, materi, 

kasih sayang, dan mendoakan tiada henti dalam proses penyelesaian tugas 

akhir ini. 

3. Ibu Dr. Rahayau Sulistyorini, S.T.,M.T., selaku ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. 

4. Ibu Ir. Titi Liliani Soedirdjo M.Sc., selaku coordinator Program Studi Teknik 

Sipil, Institut Teknologi Sumatera. 

5. Ibu Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing I yang 

telah memberikan waktu, pengajaran, motivasi, koreksi dan ilmu selama 

bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Bapak Miskar Maini, S.T.,M.Eng., selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan waktu, pengajaran, motivasi, koreksi dan ilmu selama bimbingan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Bapak Mashuri, S.T.,M.T., selaku dosen penguji yang telah menguji dan 

memberikan koreksi serta arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
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8. Bapak M. Gilang Indra Mardika, S.T.,M.T. selaku dosen penguji yang telah 

menguji dan memberikan koreksi serta arahan dalam penyelesaian tugas akhir 

ini. 

9. Jefri, Daniel, Nisa, Yahya, yang sudah membantu dalam pengambilan data 

primer, penunjuk arah lokasi, dan pemberi motivasi agar segera menyelesaikan 

tugas akhir. 

10. Teman-teman grup “kapan dan dimana DM dong!!” yang selalu memberikan 

asupan kesehatan yang sedikit menghilangkan penat dalam keadaan jenuh 

penulisan tugas akhir. 

11. Teman-teman yang tidak ingin disebutkan namanya yang selalu memberikan 

pencerahan, motivasi dan support mental disaat penulis dalam keadaan down 

dan terkenal mental illness. 

12. Teman-teman main bareng PUBG Mobile yang selalu menemani dikala suntuk 

dalam pengerjaan tugas akhir. 

13. Seluruh teman-teman teknik sipil 2016 Institut Teknologi Sumatera yang telah 

memberikan pengalaman belajar dan kehangatan keluarga baru bagi penulis 

dalam masa perkuliahan. 

14. Semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

Atas segala kekurangan dan kesalahan penulis memohon maaf dan meminta saran 

yang membangun demi menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 
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