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KATA PENGANTAR 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini. 

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. 

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang 

tua yang tiada henti mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mendukung penulis 

selama mengerjakan tugas akhir ini. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Acep Hidayat, ST, MT., selaku ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana Jakarta sekaligus  dosen TA on class. 

2. Ibu Ika Sari Damayanthi Sebayang, ST, MT., selaku dosen pembimbing tugas 

akhir mencakup sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana 

dan koordinator tugas akhir yang telah bersedia memberikan bimbingan, waktu, 

tenaga, motivasi, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Bapak Ir Mawardi Amin, MT., selaku dosen pembimbing akademik. 

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. 

5. Para staff dan karyawan Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Mercu Buana. 

6. Untuk kakak-kakakku serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan 

dukungan kepada penulis. 

7. Untuk sahabat-sahabat penulis, terima kasih atas kerja sama dan doa yang saling 

kita berikan selama ini. 
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8. Untuk teman-teman Teknik Sipil, terima kasih atas kerja sama dan doa yang 

saling kita berikan selama ini. 

9. Pihak Dinas Tata Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 

(BBWSCC) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang 

telah memberikan data-data yang diperlukan untuk tugas akhir ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis. Semoga semua kebaikan kalian di balas 

oleh Allah SWT. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan 

tidak terlepas dari kekurangan mengingat keterbatasan penulis. Penulis berharap  

proposal tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhakan. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 24 Maret 2018 

Penulis 

 

 

 

(Ade Rahmadani) 

Nim : 41114010043 
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