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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Yang Maha Esa atas segala berkat 

dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Tugas akhir yang berjudul “ANALISIS DIMENSI HIDROLIS BENDUNG PADA 

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM WILAYAH JONGGOL – BOGOR 

TIMUR” ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) 

pada Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Selama penyusunan Tugas Akhir ini ada berbagai kendala teknis dan non teknis 

yang harus dihadapi, akan tetapi banyak pihak yang telah membantu baik itu berupa 

bimbingan ataupun berupa bantuan moril dan materil, sehingga Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya secara langsung maupun tidak 

langsung dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung penulis untuk melanjutkan 

kuliah jenjang strata 1 hingga selesai. 

2. Bapak Ir. Hadi Susilo, MM, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal hingga 

akhir penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil yang 

telah menyetujui dan mengesahkan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk meraih 

gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1). 

4. Ibu Ika Sari Damayanti S., ST, MT, selaku Ketua Penguji Sidang yang telah 

membimbing selama masa perbaikan penyusunan tugas akhir ini. 
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5. Seluruh teman – teman seangkatan “Pemburu ST” terima kasih banyak atas 

kebersamaannya selama ini semoga tetap terjalin tali persahabatan. 

6. Atasan dan rekan kerja terima kasih atas segala pengertiannya dan dukungan 

selama penulis menyusun Tugas Akhir ini. 

7. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima 

dengan senang hati. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Hormat, 

Penulis 
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