
 

 

 

SANWACANA 

 

AlhamdulillahiRobbil’Alamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan 

judul“Sistem Pemanenan Air Hujan Pada Rumah Modern yang Berdasar 

Filosofi Kearifan Lokal Rumah Adat 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. 

 

Dalam kesempatan ini,penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-

besarnya kepada : 

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

Universitas Lampung. 

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

FakultasTeknik, Universitas Lampung. 

3. Bapak Gatot Eko Susilo, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Pembimbing Utama 

terima kasih atas waktu, saran, kritik, dukungan, dan kesabarannya selama 

proses bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 



4. Ibu Dra. Sumiharni, S.T., M.T., selaku Pembimbing Kedua terima kasih atas 

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik. 

5. Bapak Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T., selaku Penguji Utama pada ujian 

skripsi. Terimakasih untuk masukan, saran, ilmu, dan dukungan untuk 

penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendorong 

penulis untuk terus belajar. 

6. Ibu Dra.Sumiharni,S.T.,M.T., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan kasih sayang, serta pendidikan bagaimana menjadi seorang 

mahasiswa yang bertanggungjawab hingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Lampung ini. 

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

ilmu yang bermanfaat. 

8. Keluarga tersayang, Bapak, Ibuk, serta Kakak yang selalu memberikan 

semangat, doa, dukungan materi dan moril sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Teman, sahabat bahkan keluarga baru, Randy, Ifin, Rolan, Yodi, Rizky, 

Tommy, Galang, Adhe, Fina, Lita, Merisa,Yessi, Citra, Mei, Inas, Della,  dan 

seluruh teman seperjuangan Teknik Sipil 2010 yang telah mengisi hari-hari 

dengan semangat dan senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis. 

10. Semua pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. 



Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung,     April  2015 

Penulis, 

 

 Ankavisi Nalaralagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


