KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang).
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaikbaiknya. Tugas akhir dengan judul “Studi Debit Banjir Rencana Sub DAS Way Umpu
Provinsi Lampung untuk Keperluan Desain Bangunan Air”.
Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program
Studi Strata I pada Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Penulis
menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka tugas akhir
ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya penulis

ingin

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis
dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;
2. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan
dalam proses penyelesaian tugas akhir. Terima kasih Papa dan Mama telah
memberikan dukungan dan bantuan yang sangat besar kepada Kakak, serta doa
dan kasih sayangnya yang tak terhingga;
3. Adik-adik tersayang, Sanya Dwi Seprilia dan Akbar Rezqullah Zahir yang
selalu menghibur dan menemani penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Sri Legowo Wignyo Darsono, selaku Dosen
Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak arahan,
masukan, dan memberikan banyak ilmu selama bimbingan, sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugas akhir ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Miskar Maini, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing II yang telah
meluangkan waktu untuk bimbingan, memberi masukan dan arahan kepada
penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini;
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6. Ibu Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T., M.T., selaku dosen penguji yang telah
memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis.
7. Ibu Siti Rahma, S.T., M.T., selaku dosen wali selama perkuliahan yang telah
membimbing serta memberi banyak masukan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Teknik
Sipil, Institut Teknologi Sumatera.
9. Teman-teman seperjuangan dalam susah maupun senang, Cahya Indah Sari
Siregar, Rabitha Nanda Sofayana, Anistia Diasti Sundah, Erianti, Yosi Sumana
Clara, Nida Assyifa, Lisa Muliya, Febi Pitriani dan Indi Rezki Simanjuntak
semoga terkenang selamanya.
10. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan
semangat dalam motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
namun tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh
pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Lampung Selatan,

Januari 2020

Nadya Alda Zenita
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