
KATA PENGANTAR 

Alhamdullillah. Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taupik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

tesis ini dengan judul “ Pengaruh Pengisian Data Curah Hujan Yang Hilang 

Dalam Analisis Hidrologi Terhadap Hujan Rancangan (Studi Kasus: DAS Way 

Sekampung) “ sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknik di 

Universitas Lampung.  

Dengan selesainya penulisan tesis ini dengan tulus penulis mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan kepada: 

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

Lampung; 

2. Ibu Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc selaku Ketua/Penanggung 

jawab Program Magister Teknik Sipil dan Pembimbing utama yang telah 

banyak memberikan dorongan, bimbingan dan arahan, serta memotivasi 

untuk menyelesaikan tesis ini; 

3. Bapak Dwi Joko Winarno, S.T., M. Eng selaku Pembimbing kedua yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk kesempurnaan 

tesis ini. 



4. Dr. Tumiar K. Manik, M. Sc selaku dosen penguji/pembahas yang telah 

banyak memberikan kritik dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 

5. Kepada para dosen pengajar lainnya yang telah dengan sabar, tekun dan 

ikhlas mentranformasikan ilmunya kepada penulis, sehingga memudahkan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan dan bekal pengembangan ilmu 

di kemudian hari. 

6. Segenap staf Program Pasca Sarjana jurusan Magister Teknik Sipil, yang 

telah memberikan pelayanan terbaik. 

7. Semua teman mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Lampung, 

khususnya teman seangkatan yang telah banyak memberikan semangat, 

kerjasama kekeluargaan, dan dorongan untuk maju bersama. 

8. Dan segenap rekan-rekan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, atas 

kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih. 

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, karena 

keterbatasan penulis, maka penulis sangat terbuka untuk menerima kritik, saran 

dan masukkan yang bersifat membangun, guna perbaikan serta kesempurnaan 

tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan 

khususnya bagi mahasiswa teknik sipil dan umumnya bagi khalayak banyak.  
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