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KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmannirrohim.

Assalamu alaikiim wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berkah, rahmat

serta hidavahnya, alhamduliillah kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang

merupakan salah satu syarat yang harus kami tempuh untuk menyelesaikan srudi

jenjang Program Strata satu (SI ) di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Siptl

Dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Selama pelaksanaan menyusun tugas akhir ini, kami telah mendapat

banyak bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan tenma kasih kepada :

1. Bapak Ir. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Dan

Perencanaan

2. Bapak DR. Jr. H. Dradjat Suhardjo, SU, selaku Dosen Pembimbing I tugas

akhir.

3. Ibu Ir. Hj. Tuti Sumarntngsih, MT, selaku Dosen Pembimbing II tugas akhir

4. Ibu Ir. Sri Amini Y A, MT, selaku Dosen pengarah pada pennciaan

perkiraan biaya pembangunan kembali bendung Mrican.

5. Bapak Bambang, selaku mandor pelaksana pembuatan bronjong sekaligus

ketua P3A wilayah Banguntapan Bantul.

6. Ibu Tari. selaku petugas Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian kabupaten

Bantul besrta staff.

7. Bapak Sutrisno, selaku atas nama staff kelurahan Desa Jagalan Kecamatan

Banguntapan Bantul.

8. Rekan-rekan semua yang telah banyak memotivasi untuk kelancaran tugas

akhir ini.



9. Semua piliak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yan

tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami merasakan masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, namun

kami berharap tulisan kami ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun pada

khususnya dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. Saran dan kritik

dari semua pihak sangat diharapkan demi sempumanya tugas akhir ini.

Wabillahi taufik wulhuiayah,

Wassalamu ' alaikum \vr. Wb.

Yogyakarta, Maret 200:

Penyusun.



MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesusahan itu adalali kemudahan, maka setelah selesai

suatu urusan, segeralah menyelesaikan unisan yang lain dan kepada Tuhanmulali

hendaknya kamu berdarap.

(Q.S Al - Insyirah : 6 - 7 )

llmu itu lebih baik dari pada harta, Ilmu akan menjagamu sedangkan harta harus

engkau jaga, harta ifti akan terkikis habis, dan pemupuk harta akan lenyap

bersamaan dengan dengan habisnya kekayaan.

( Ali Bin Abi Thalib r.a )

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetaliui pengetahuan

tenlangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua itu akan

diminta pertanggung jawaban.

( Al - Israa' : 36 )

Orang lebih banyak belajar dari kegagalan daripada kesuksesan. Kegagalan lebih

mudah untuk dicapai karena mempunyai banyak cara, sedangkan kesuksesan lebih

sukar dicapai karena hanya mempunyai satu cara.

(Ulama)

Ingiti mulutku bicara, ingin mataku melihat, ingin telingaku mendengar, ingin

lidahku merasai manis... .ingin hidungku mencium wangi... ingin tanganku

menggapai, ingin kaki melangkah, ingin hatiku tenang, damai, sejuk, dan

bahagia... .betapa sulit tuk meraihnya!!

( Susilo. T R )



PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi bimbingan dan
mendoakan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Mas Dwee terima kasih atas sponsor dan motivasinya.

Dinda Ary tercinta n' tersayang yang selalu mengganggu
pikiranku tapi banyak membantu dan memberi semangat kala

aku bimbang, aku resah, aku gundah dan aku gelisah.

D' Ulum yang lucu dan nakal tetapi menjadi sumber
inspirasiku.

Teman-teman yang selalu mengkritik.



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini aku persembahkan kepada :

Z> Yang tercinta Bapak dan Ibuyang mana slalu memberi do'a dan dorongan

untuk slalu berusaha dan membimbingku dengan penuh ketulusan dan kesabaran

yang tiada hentinya.

O Adik-adikku Bevy 'n Anggri yang tercinta, moga kalian bisalebih dari aku

ya pesenku jangan sia-sia'in waktu....!!

O Yang tersayang 'n tercinta Era yang gak bosen-bosennya kasih motivasi dan

do'a buat aku, moga perjalanankarirmu terus menanjak. Amin

Z> Om Jo, yang slalu memberi dorongan dan do'a supaya cepat kelar

skripsinya, trima kasih dan moga tambah maju usahanya ya om


