
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Potensi Penyediaan Air Bersih 

Berkelanjutan Melalui Pemanenan Air Hujan (Studi Kasus Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)” ini. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan bagi 

penulis hingga laporan ini selesai. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua dan kakak-kakak penulis yang selalu memberi semangat, 

motivasi, dan memfasilitasi penulis selama pengerjaan tugas akhir; 

2. Ofik Taufik Purwadi, S.T., M.T dan Mutiara Fajar, S.T., M.T selaku dosen 

pembimbing tugas akhir yang sudah memberi arahan dan masukan kepada 

penulis; 

3. Andika Munandar, M.Si., M.Eng. dan Nurul Mawaddah, S.T., M.T. selaku 

dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan pada tugas akhir 

ini; 

4. Dosen – dosen pengajar dan asisten akademik di Program Studi Teknik 

Lingkungan ITERA yang telah memberikan dan menyampaikan ilmu yang 

bermanfaat selama masa perkuliahan; 

5. Ketua RT 09 Pulau Pasaran dan Kelurahan Kota Karang yang telah 

memberikan izin dan membantu penulis dalam pengumpulan data di 

lapangan; 

6. Teman – teman Teknik lingkungan khususnya Azila, Salsabila, Dita, dan 

Ratna, serta kak Irbah yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan 

membuat cerita perkuliahan penulis penuh dengan cerita; 



7. Teman – teman PPLK 2019 yang memberikan cerita serta pengalaman 

terbaik kepada penulis selama diperkuliahan; 

8. Teman – teman asrama ombai Ummi, dan Cylia yang selalu mendengarkan 

penulis berkeluh kesah dan selalu menghibur penulis;  

9. Teman – teman kecil penulis Dila, Rafika, Redha, Sherina yang tak henti-

hentinya memberi semangat dan dukungan kepada penulis; 

10. Teman – teman kontrakan Yuni, Ratna, Meylita, Ferna, Nurul, Litha, Renata 

yang telah menemani penulis sejak di asrama hingga saat ini; 

11. Teman – teman penulis lainya Dema, Adit, dan Egi yang membantu dan 

menemani penulis dalam mengambil foto udara di Pulau Pasaran; 

12. Kak Arief alumni UNILA yang ikut membantu penulis mengerjakan 

analisis hidrologi hingga selesai; 

13. Tak lupa teruntuk orang – orang yang membantu menghambat penulis 

dalam pengerjaan tugas akhir dengan menghancurkan mental penulis sesaat  

14. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu dalam 

penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir; 

15. Dan terimakasih terbesar penulis sampaikan kepada diri sendiri karena 

dapat bertahan dengan banyaknya cobaan hingga dapat berdiri dititik ini.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam peyusunan laporan tugas akhir 

ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kesalahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari para pembaca.  

      Lampung Selatan, 19 Agustus 2021 

            Penulis, 

 

 

            Humaira Nisaul Jannah 


