
v 

 

KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi 
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat salam yang 
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan 
judul “Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air untuk Daya 
Dukung Lingkungan (Studi Kasus Kota Malang)”.  

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah 
satu syarat untuk mencapai gelas Sarjana Teknologi Pertanian. 

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada :  
1. Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji, MT. dan Dr. Liliya Dewi 

Susanawati, ST. MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan 
laporan Tugas Akhir.  

2. Dr. Ir. J. Bambang Rahadi W., MS. dan Prof. Dr. Ir. 
Bambang Suharto, MS. selaku Dosen Penguji yang telah 
memberikan masukan dan nasehat demi kemajuan laporan 
Tugas Akhir. 

3. Bapak Sukartiko dan Ibu Tutik Mariati, S.Pd, sebagai orang 
tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan 
moril maupun materiil yang tak henti-hentinya untuk penulis. 

4. Kepala Balai PSAWS Bango-Gedangan Malang yang telah 
membantu memberikan ijin untuk memperoleh data yang 
diperlukan oleh penulis.  

5. Bapak Yuli, Bapak Irwan, Ibu Esti, Mbak Ira, Mbak Ika dan 
semua keluarga besar Balai PSAWS Bango-Gedangan 
Malang yang telah membantu memberikan seluruh 
informasi serta memberikan data-data yang diperlukan oleh 
penulis. 

6. Kepala Dinas Pertanian Kota Malang yang telah membantu 
memberikan ijin untuk memperoleh data yang diperlukan 
oleh penulis. 
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7. Bapak Samsul, Ibu Uci, Ibu Cici, Ibu Enemi semua keluarga 
besar Dinas Pertanian Kota Malang yang telah bersedia 
memberikan data yang diperlukan oleh penulis dan 
membagi ilmu dan pengetahuan tentang penerapan ilmu di 
lapang.   

8. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang yang telah 
membantu memberikan ijin untuk memperoleh data yang 
diperlukan oleh penulis. 

9. Beny Cahya R, S.Kom. selaku saudara kandung penulis 
yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa 
mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan 
Laporan Tugas Akhir ini. Penulis bersyukur Allah SWT 
menganugerahkan kakak seorang dirimu.  

10. Teman-teman HIMATETA (ex-PH) Petrik, Tri, Kodri, Ippud, 
Ulwan, Cungkring, dan Ifa, hanya cukup bersama kalian 
segala beban ini terasa sedikit lebih ringan.  

11. Teman-teman senasip sepenanggungan TEP 09, 
khususnya Erick, Nuri, Bem, dan Retno, terima kasih atas 
motivasi yang kalian berikan. 

12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 
penulisan laporan ini yang tidak dapat penyusun sebutkan 
satu persatu 

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi, 
dan pengalaman penyusun mengharapkan saran dan masukan 
demi lebih baiknya Laporan Tugas Akhir ini. 

Harapan penyusun semoga Laporan Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaat bagi penyusun maupun semua pembaca.   

 
 

Malang, 4 Februari 2014 
 
 

Penyusun 
 
 


