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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul "Perencanaan Sistem 

Pemananen Air Hujan Pada Tempat Ibadah (Studi Kasus : Masjid Airan Raya, 

Lampung Selatan)”. 

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Lingkungan, 

Institut Teknologi Sumatera. Selama penyusunan laporan, penulis menyadari 

bahwa penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan serta 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

perkenankan penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Kedua orangtua yang selama ini memberikan kasih sayang, dukungan, materi, 

semangat serta doa yang tak terhingga sehingga penulis dapat sampai pada titik 

ini serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Ibu Dr. Ir. Endang Setiawati, M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik 

Lingkungan Institut Teknologi Sumatera 

3. Ibu Mutiara Fajar, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

meluangkan waktunya dalam membimbing dengan jelas dan sabar serta sangat 

membantu dalam memberikan arahan dan masukan sehingga penyusunan tugas 

akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Tastaptyani Kurnia Nufutomo, S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing 2 

yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dengan jelas dan sabar 

serta sangat membantu dalam memberikan arahan dan masukan sehingga 

penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 

6. Seluruh Staff Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera 

yang telah membantu penulis dan mahasiswa teknik lingkungan lainnya dalam 

perihal administrasi. 
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7. Teman-teman seperjuangan Teknik Lingkungan 2017 Institut Teknologi 

Sumatera yang telah mendukung dan memberikan semangat.  

8. Last but not least, I wanna thank me. Terimakasih telah bertahan dan bekerja 

sama dengan baik untuk sampai pada titik ini. 

Tak lupa ucapan maaf sebesar-besarnya, karena keterbatasan pengetahuan 

maupun pengalaman, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa 

apa yang dituliskan dalam laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan tentunya tidak luput dari kesalahan. Saran dan kritik dari pembaca akan 

penulis terima demi membangun laporan tugas akhir ini.  

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin. 

 

Lampung Selatan, 18 Agustus 2021 

 

 

 

Putri Suningrat HardiSurya 

(25117066) 
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