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SANWACANA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. 

Judul skripsi yang  penulis  buat  adalah  “Analisis Hidrologi dan Hidrolika pada 

Saluran Drainase Ramanuju Hilir Kotabumi (Menggunakan Program HEC-RAS)”. 

Diharapkan dengan dilaksanakan penelitian  ini, Penulis dapat lebih memahami 

ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah serta menambah pengalaman dalam 

dunia kerja yang sebenarnya.. 

 

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T., selaku ketua jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Lampung. 

3. Ibu Dyah Indriana K,S.T.,M.Sc,Ph.D., selaku dosen pembimbing 1 atas 

pemberian judul, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Yuda Romdania,S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing 2 atas masukan dan 

bimbingan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak Ir. Dwijoko Winarno,M.Eng., atas kesempatannya untuk menguji 

sekaligus membimbing penulis dalam seminar skripsi. 

6. Bapak Ir. Dwi Herianto,M.T., selaku pembimbing akademis yang telah banyak 

membantu penulis selama ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Lampung atas ilmu bidang sipil yang telah diberikan selama perkuliahan. 

8. Keluargaku terutama orangtuaku tercinta, Bapak Satiyo dan Ibu Siti Nawasih, 

serta Adik-adikku Muhammad Rifa’i dan Maryatul Ulfa, Keluarga Bapak 

Sutrisno dan Ibu Rohamah beserta keluarga yang telah memberikan dorongan 

materil dan spiritual dalam menyelesaikan laporan ini. 

9.   Rekan – rekan Kerja Praktek  dan  rekan – rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

10. Serta teman – teman dan rekan – rekan sipil, kakak – kakak, adik – adik yang 

telah banyak membantu dan mendukung 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 sukses selalu mengiringi kita semua. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, 

oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir 

kata semoga Tuhan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian tugas akhir ini dan semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan pembaca. 
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Penulis, 

 

 

Muhammad Jazuli Mustofa 


