SANWACANA

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
Subhana Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga skripsi dengan judul “PENELITIAN KUALITAS DAN POTENSI
AIR HUJAN UNTUK AIR MINUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN METODE WATER QUALITY INDEKS”. Skripsi ini disusun sebagai
salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada Fakultas
Teknik Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang
baik dari dalam ataupun luar diri penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
pada penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu
penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari semua pihak.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta arahan dari
berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas
Lampung
2. Bapak Ir. Idharmahadi, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas
Teknik, Universitas Lampung.

3. Bapak Gatot Eko Susilo, S.T., MSc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama
terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran

dan

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ir. Mariyanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas bimbingan
dan pengarahannya yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi
ini.
5. Bapak Dr. Dyah Indriana K., S.T., M.Sc., selaku Dosen Penguji yang telah
memberikan kritikan dan masukan yang luar biasa untuk menyempurnakan
skripsi ini.
6. Bapak Ir. Priyo Pratomo, M.T., selaku Pembimbing Akademik (PA).
7.

Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah mengajar dan memberikan
ilmu yang bermanfaat.

8.

Papaku tercinta M.Faizal Zulkarnain, mamaku tesayang Nur Dewi Anggraini
yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, serta tak hentihentinya berdoa demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9.

Ayuk dan Kakakku tercinta dan yang selalu ku banggakan, dan adikku, Whita
Ayu Mardia dan Hendi Warlika Sedo Putra, M. Hikmah S.P., yang selalu
memberikan

dukungan

serta

semangatnya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman - teman seperjuangan, Mutiara Ayu, M.Ichsan, Arlina Phelia, Dwi
Meyta Sari, Ade Achmad Al-Fath CA., Yesti F., Andra K., M.Rizky ismail,
Budi Raharjo, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta kakak - adik dan rekan – rekan teknik sipil, yang telah banyak
memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini serta yang paling utama

angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk bantuan
moril, tempat, waktu, doa dan dukungannya selama ini saya ucapkan terima
kasih banyak semoga kita semua tetap kompak dan sukses selalu.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yan telah banyak
membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan,
oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan .
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini dan semoga laporan skripsi ini
dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung,

Agustus 2014

Penulis

M. Hakiem Sedo Putra

