
 
 

 

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 PEMANFAATAN POTENSI AIR HUJAN 

SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDIAAN AIR SANITASI DI ISLAMIC 

CENTRE BANDAR LAMPUNG dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil di Universitas 

Lampung. 

 

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. 
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1. Bapak Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D.,selaku Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung 
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saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Ir. Nur Arifaini,M.S., selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. 

Terimakasih untuk masukan dan saran untuk penelitian ini sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah membimbing dan memberikan 

ilmu yang bermanfaat. 

7. Papa, Mama, adik-adikku, dan keluarga besarku, yang telah memberikan 

dukungan baik materi, semangat, serta dukungan spiritual dalam 

menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 

8. Lita, Randy, Visi, Adhe, Yessi, Tommy, dan Rosma yang telah meluangkan 

waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Eghi, Adhe, Merisa, Lita, Della, Yessi, Citra, Mei, Inas, Randy, Visi, Tommy. 

Kalian yang paling banyak membantu, banyak mengukir cerita, banyak 

berbagi pengalaman suka dan duka, tempat berbagi pengalaman suka dan 

duka, tempat berbagi kebahagian dan penyemangat. 

10.  Sahabat-sahabatku, keluarga baru, rekan seperjuangan kuliah , mahasiswa/I 

Teknik Sipil angkatan 2010 atas dukungan, semangat, canda tawa dan 

kebersamaannya. Terima kasih untuk segala memori yang manis yang akan 

selalu teringat dalam ingatan. 

11. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat Teknik Sipil Universitas Lampung, terima 

kasih atas dukungan dan semangatnya. 



12. Titis, Hani, Mentari, Hanna, Miranti, Dyta, Devi, Arnet, Mahasti, Rendra, 

Erdit, Gindha, Riyan, Marini, Sefti, Tanzil sahabat-sahabatku yang selalu 

memberi semangat kepada penulis. 

13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan, 

penelitian hingga akhir, yang tidak dapat dituliskan satu persatu. 

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka 

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

kesempurnaan, akan tetapi dengan sedikit harapan semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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Penulis, 
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