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Alhamdulilah, puji serta syukur kepada allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk memenuhi persyaratan
kelulusan S1 Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Shalawat serta salam tak lupa
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
Tugas akhir ini disusun berdasarkan observasi dan data-data yang penulis peroleh dari
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas
dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berati dari berbagai pihak.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah
membantu dan mendukung penulis secara moril maupun materil, langsung maupun tidak
langsung. Sehingga laporan tugas akhir ini yang berjudul ”Analisis Penanggulangan
Banjir Di Perumahan Villa Nusa Indah 1” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Allah SWT atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran yang diberikan
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan
benar
2. Orang tua penulis yang tidak berhenti mendukung penulis berupa kasih
sayang, perhatian, nasihat dan doa yang tulus yang sangat berate bagi penulis,
juga dukungan moril maupun materil. Tanpa mereka penulis tidak akan bisa
menjadi seperti sekarang ini.
3. Dr. Ir.Arissetyanto Nugroho, MM, selaku rector universitas mercubuana
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4. Acep Hidayat, ST, MT selaku ketua program studi Teknik Sipil
5. Muhammad Isradi, ST, MT

selaku sekretaris program studi Teknik Sipil

Universitas Mercu Buana kampus D krangan.
6. Jantiara Eka Nandiasa, ST, MT, selaku dosen pembimbing laporan tugas akhir
yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat dan pengetahuan
serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis
7. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang telah memberikan data,
sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya
Semoga allah SWT selalu memberikan rahmat semua atas bantuan yang telah diberikan
kepada penulis.
Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini.
Oleh karena itu, kritik dan saranb dari pembaca akan bermanfaat bagi penulis. Semoga
tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih
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