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Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillahi rabbil‘alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan
puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas izin, rahmat serta hidayah-Nya
penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Banjir Rancangan Sungai
Ciujung Pada Sta. P 001 s/d Sta. P 043 Menggunakan Software HEC-RAS
5.0.6” dapat diselesaikan.
Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
Program Strata I pada Jurusan Teknik Sipil di Universitas Mercu buana Kranggan.
Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, diskusi, dan
keterlibatan langsung pihak Balai Besar Wilayah Sungai C3 (BBWS C3) dalam
proses penyusunan.
Dalam penyajian penelitian ini penulis menyadari masih belum mendekati
kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran
yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi
perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan.
Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan penelitian ini tidak terlepas
dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do’a kepada
peulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan
ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :
1.

Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, selaku Rektor Universitas Mercu

buana Jakarta.
2.

Bapak Tris Raditian ST, MM, selaku Kepala Balai Besar Wilayah

Sungai C3.
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3.

Bapak Acep Hidayat ST, MT, selaku Kaprodi Teknik Sipil

Universitas Mercu buana Jakarta dan dosen pembimbing Tugas Akhir, yang
telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menyusun
Proposal Usulan Penelitian.
4.

Bapak Ir. Muhammad Isradi, ST, MT, IPM selaku Sekprodi Teknik

Sipil Universitas Mercu buana Kranggan
5.

Para dosen Universitas Mercu buana Kranggan Jurusan Teknik Sipil

yang telah mendidik saya selama masa perkuliahan.
6.

Ibu Jantiara Eka Nandiasa ST, MT. selaku dosen penguji 1 (satu).

7.

Kedua Orang tua tercinta yang telah membesarkan penulis sejak

dalam masa kandungan hingga saat ini dengan segala rasa cinta dan kasih
sayang yang tidak pernah surut dan juga yang telah mendidik, membina,
memberikan dorongan dan do’a kepada penulis.
8.

Adik yang telah banyak memberikan semangat bagi penulis dalam

penyususnan proposal usulan penelitian.
9.

Rekan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu buana Jakarta dan

Kranggan Angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dalam melaksanakan
bimbingan.
Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangsih
pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun pihak lain yang
berkepentingan.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb.
Bekasi, Juli 2019
Penulis

Robby Abdul Malik
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