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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 

 

 

Tesis dengan judul “Sistem Informasi Kualitas Air Sungai di Wilayah Sungai 

(WS) Provinsi Lampung” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Magister Teknik di Universitas Lampung. 
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mengarahkan penulis dalam menyelesaian tesis ini; 

3. Bapak Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahan  dalam 

proses penyelesaian tesis ini; 
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masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil tesis 

terdahulu; 
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terimakasih atas dorongan moral selama proses belajar hingga penyelesaian 

tesis ini; 

6. Tri Sandhika Jaya, S. Kom, M. Kom. beserta keluarga yang memberikan 

bantuan dalam  penyelesaian tesis ini.  

7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, terimakasih telah 

memberikan izin belajar di luar jam kerja; 

8. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai  

Mesuji Sekampung, terimakasih telah memberikan dukungan untuk 

mengikuti Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Lampung; 

9. Suami tercinta Suwawi Budi Raharja serta anakku-anakku Muhamad Daris 

Arya Baja dan Al Farizi Arya Baja yang memberikan motivasi dan kasih 

sayang selama ini; 

10. Kedua orang tua bapak dan mamak serta seluruh keluarga besar yang 

senantiasa memberi doa restu, kasih sayang, dukungan baik materi dan moral; 

11. Seluruh teman-teman Magister Teknik Sipil Universitas Lampung yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini; 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi khalayak secara umum dan 

mahasiswa jurusan Teknik Sipil pada khususnya.  
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