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Assallamualaikum Wr. Wb.  

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada 

Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Periodik Data 

Curah Hujan Harian Dari Beberapa Stasiun Hujan Di Wilayah Lampung Selatan 

( Stasiun Negara Ratu, Stasiun Kandis Karang Anyar dan Stasiun Way Galih ). 

Melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada 

Penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan 

terimakasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak  Prof. Drs. Suharno, M.sc., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Lampung. Serta selaku pembimbing Akademik yang telah 

banyak membantu dalam proses perkuliahan maupun dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Bapak Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph,D. selaku dosen pembimbing utama 

penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, 

berdiskusi, berbagi ilmu dengan penulis, memberikan pengarahan dan saran 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 



4. Bapak Subuh Tugiono, S.T., M.T. selaku Pembimbing Kedua Penulis yang 

telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan berbagi ilmu dengan 

Penulis, memberikan pengarahan dan saran kepada Penulis, sehingga 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T. Selaku Penguji utama, yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk hadir diruang sidang, menguji dan 

memberikan masukan serta saran dan kritiknya kepada Penulis, sehingga 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih 

atas bimbingan dan pengajarannya selama Penulis menjadi mahasiswa 

Fakultas Teknik Universitas Lampung.  

7. Mas Yanto, Mas Sajiran, Mas Roni, Mba Ida dan seluruh karyawan Fakultas 

Teknik Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam proses 

akademis dan kemahasiswaan. 

8. Ayah dan Ibu, Ayunda (Lidia Andriani, Ledi Diana Tari & Lusiana Fitriani) 

Adinda (Luara Nova Astria & Lia Intan Permatasari) yang telah banyak 

memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moril maupun materil, 

nasehat serta wawasan pengetahuan dan bimbingan dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

9. Kepada kedua kakak iparku  yang telah banyak memberikan bantuan kepada 

penulis baik bantuan moril maupun materil, nasehat serta wawasan 

pengetahuan dan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini. 



10. Bapak Asidin, S.T yang telah memberikan dukungan, nasehat serta do’a 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

11. Lismai Saroh atas segala dukungan serta semangat yang telah luar biasa 

diberikan. 

12. Seluruh rekan seperjuangan Teknik Sipil angkatan 2007 Non Reguler: 

Adenan, M.Hafiz, Sarwin, Oche, Fauzan, Rengga, Deni, Chairul, 

Madiansyah, Reza, Bayu, atas segala dukungan, bantuan dan 

kebersamaannya. 

13. Teman-teman seperjuangan Teknik Sipil 2004, 2005, 2006, dan 2008 yang 

namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.  Terimakaasih atas 

kebersamaannya selama ini, semoga hubungan pertemanan ini tetap terjaga. 

14. Almamater tercinta Universitas Lampung. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita 

semua. Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

diri Penulis secara pribadi maupun mereka yang telah menyediakan waktu dan 

sempat untuk membacanya. 
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