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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-nya akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan telah berhasil diajukan dalam 

sidang skripsi dengan baik.  

Dalam Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Sistem 

Perpipaan Air Gambut Menjadi Air Bersih, Dengan Sistem Brackish Water Reverse 

Osmosis (BWRO) Pada Distrik Nursery Air Sugihan, Palembang – Sumatera Selatan”, 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekuraan-

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan saran-saran maupun kritik dari pembaca demi 

kesempurnaannya. 

Di samping itu penulis juga menyadari, tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan, 

bimbingan dan dorongan moril maupun materiil serta bantuan dari barbagai pihak, 

sudah barang tentu penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai, Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini, yaitu 

kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran serta 

kesehatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 
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2. Kedua orang tua penulis Alm. Ibu Supeni yang senantiasa menjadi penyemangat 

bagi penulis, dan Bapak Kanapi yang selalu mendukung dan mendoakan 

kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan dan penyusunan Tugas Akhir 

ini.   

3. Saudara-saudara kandung penulis (Mas A.Taufik, Mba Anik, Mas Bambang, Mba 

Ning, Mba Anis, Mba Ema, Mas Zuhdi, dan Adik-adik tercinta Ragil dan Fifa 

yang selalu memeberikan warna keceriaan, dan semangat kepada penulis, 

diselingi pertengkaran pertengkaran kecil yang membuat hidup ini tidak 

menjemukan. 

4. Bapak Ir. Hadi Susilo, MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan. 

5. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku Ketua program studi Teknik Sipil 

Universitas Mercubuana dan Selaku dosen penguji sidang Tugas Akhir. 

6. Ibu Ika Sari Damayanthi, ST, MT selaku Ketua dosen penguji sidang Tugas 

Akhir. 

7. Seluruh dosen Universitas Mercubuana, khusus nya dosen Teknik Sipil yang telah 

membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

8. Bapak Dwi Yulianto, ST, Serta rekan-rekan kantor PT. Vegatyan Inti Prakarsa 

yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Teman-teman mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 23 khususnya dan teman-teman 

teknik sipil umumnya yang selalu memberikan warna dalam proses perkuliahan. 

10. Seluruh teman-teman Ato, Sayyid, Cucu, Khaidir, Edi dan Bimo dan rekan kerja 

yang selalu memberikan semangat dan dorongannya agar penulis cepat-cepat 

menyelesaikan skripsinya. 

11. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu. 
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Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada mereka semua, semoga mendapat balasan yang berlipat atas kebaikan yang telah 

mereka berikan. Akhir kata, penulis menyadari laporan Tugas Akhir ini masih 

mengalami kekurangan. Untuk itu, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga 

berharap laporan tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca umum dan 

penulis khususnya. 

Penulis, Jakarta  2018 

          

          Eli Susanti 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




