
 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala  yang senantiasa memberikan Nikmat-Nya berupa 

kecerdasan, kemauan, dan waktu luang,  sehingga skripsi dengan judul 

“Pemodelan Periodik dan Stokastik Curah Hujan Kota Bandar Lampung” dapat 

terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Teknik pada program reguler Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Lampung. 

 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis data curah hujan harian dari tiga 

stasiun hujan yang ada di Bandar Lampung yaitu stasiun hujan Pahoman, stasiun 

hujan Sumbe Rejo, dan stasiun hujan Sumur Putri. Analisis yang dilakukan adalah 

membuat data hujan sintetik menggunakan program sehingga diperoleh data yang 

mendekati data hujan terukur dari stasiun hujan. 

 

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan 

saran–saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

 

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. selaku Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 



 
 

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

Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

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

telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan bantuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Ir. Kartini Susilowati, M.T. selaku dosen pembimbing II, yang telah 

banyak memberikan bimbingan, nasehat dan bantuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Bapak Subuh Tugiono, S.T., M.T.  selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan bimbingan, nasehat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

7. Ayah dan ibuku tercinta, kakk-kakku, dan adik-adikku tersayang yang telah 

memberikan cinta dan kasih sayang serta dorongan material dan spiritual 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Istriku tercinta yang memberikan motivasi dan penguatan ruhiyah dengan 

penuh kelembutan dan kesabaran. 

9. Teman-temanku yang selalu memberikan masukan dan dukungan selama 

pengerjaan skripsi ini : Aziz Bastha, Arie Wibowo, Syamroni, Ratna, Eka F, 

Zulya, Phohan, Imam R, Fadli, dan Beni Sumarlin serta rekan-rekan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Unila angkatan 2006 pada khususnya serta 

angkata lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. 

10. Segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 



 
 

bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, terutama 

rekan–rekan mahasiswa Fakultas Teknik dan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di Indonesia. 
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