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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih 

sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 

berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan 

salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW. 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi 

dan kusayangi, yang telah ikhlas memberikan dukungan baik moril maupun 

materil diantaranya : 

 

 Ibunda dan Ayahanda Tercinta 

 

Sebagai tanda bakti hormat dan terima kasih yang tiada terhingga 

kupersembahkan kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih 

sayang segala dukungan dan cinta yang tiada terhingga sehingga tidak 

mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan 

kata cinta dan persembahan, semoga ini menjadi langkah awal membuat 

ayah dan ibu bahagia dan bangga. Untuk ibu dan ayah yang selalu 

membuatku termotivasi selalu menyiramiku dengan kasih sayang dan doa 

restu yang tulus demi kehidupanku yang lebih baik. Terima kasih Ibu… 

Terima Kasih Ayah… 

 

 Sahabat sahabat tercinta 

 

Buat Sahabat sahabatku tercinta Wahyu, Henky, Arbinta, Anantyo, 

Deni, Fajar, dan sahabat sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan serta semangat yang tiada 

henti, semoga tali silaturahmi tetap terjaga sampai hari tua nanti. 

Terimakasih untuk semua sahabat Anak Teknik (Antek) 2013, Semoga 

perjuangan kita tidak ada yang sia sia dan bermanfaat bagi kehidupan 

kedepannya. 

 

Demikian ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah 

memberikan dukungannya, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan 

orang lain. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum  Wr.  Wb. 

 

Puji syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik tentang ”Analisa Debit Banjir Sungai Onggorawe 

Kabupaten Demak”.  

Penyelesaian laporan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Program studi 

Strata 1 (S1) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Laporan Tugas Akhir ini semata-mata tidak terlepas dari bantuan  berbagai 

pihak yang sangat membantu. Untuk itu tiada kata-kata yang lebih tepat selain 

ucapan terima kasih kepada Yth: 

1. Bapak Abdul Rochim, ST, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

2. Bapak Ir. M Faiqun Ni’am, MT, PhD. selaku Dosen Pembimbing I Tugas 

Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan dorongan 

semangat. 

3. Ibu Ir. Gata Dian Asfari, MT. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, 

yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan 

dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan dorongan semangat. 

4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Disadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan 

pengalaman yang dimiliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dari pembaca sangat kami harapkan 

demi hasil yang lebih baik dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi syarat untuk 
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menyelesaikan program Strata 1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

Wassalamu’alaikum  Wr.  Wb.  

 

Semarang,   Agustus 2017 

Herinda Ferizal 

3.02.013.03487 

 

Malik Khoiru S. 

3.02.013.03520 
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