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MOTTO 

 “Malas akan merugikan mu.”( Penulis) 

 “Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa.” (Penulis) 

 “Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.(Penulis) 

 “Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.” (Herodotus) 

 ”Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” (Lessing) 

 

-M. Aris Nur Rizqi- 

 

 

 

 "Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

merubah dunia." (Nelson Mandela) 

 “Tiada hari untuk mengeluh, tiada hari tanpa belajar.” (Penulis) 

 "Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." 

(Aristoteles) 

 "Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai." (Schopenhauer) 

 "Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 

bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 

yang teguh." (Andrew Jackson) 

 "Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn 

Underhill) 

 

 

-Sandy Hibatul Wafi- 
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PERSEMBAHAN 

Tugas Akhir ini Penyusun persembahkan kepada : 

 Kedua Orang Tuaku, yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan kasih 

sayangnya. Terimakasih atas do’a, motivasinya untuk terus memberikan 

semangat. 

 Ibu Ir. Nina Anindyawati, MT dan Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT 

atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

 Partner Tugas Akhir saya mas Sandy Hibatul Wafi, terima kasih untuk 

kerjasama, kekompakan, kesabaran, dan nasehatnya selama pegerjaan 

Tugas Akhir ini. 

 Teman- teman seperjuanganku Teknik Sipil Transfer’16 genap atas 

kerjasamanya, semoga akan senantiasa terjalin tali persaudaraannya.  

 Kepada motor vega zr saya yang senantiasa mengantarkan saya kemana pun 

demi terselesainya skripsi ini. 
 

-M. Aris Nur Rizqi- 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 

berkah rahmatNya sehinggan penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik dan lancar.   

Dalam penyususnan Tugas Akhir ini penyusun banyak menerima bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Ari Sentani, ST., M.Sc Selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Ir. Nina Anindyawati, MT selaku Dosen Pembimbing I dan Ir. H. Djoko 

Susilo Adhy, MT selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa 

memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir. 

4. Rekan-rekan Teknik Sipil khususnya Teknik Sipil Transfer 2016/2017 serta 

semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Tugas Akhir 

ini 

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman dalam penyajian dan penyusunan Tugas akhir ini. Oleh dari itu 

penyusun berharap dengan segala kerendahan hati untuk kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat kami harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga 

Laporan Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi semua yang 

memerlukannya. 

 

      Semarang, September 2018 

 

 

        Penyusun 
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