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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum.Wr.  Wb. 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik tentang 

”Perbaikan kapasitas lateral pada pondasi abutment menggunakan anchor”. 

Laporan ini dibuat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) di Fakultas 

Teknik JurusaniTeknik Sipil UniversitasiIslam 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: 

1. Ibu Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT selaku DoseniPembimbing I Tugas Akhir, yang 

telahimeluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis 

dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan semangat untuk penulis serta 

memberikan kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir. 

2. Bapak Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, 

yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada 

penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan semangat untuk penulis 

serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir. 

3. Semua pihakiyang telah membantuidalam penyelesaian Tugas Akhiriini yang tidak 

dapat.penulis sebutkan.satu persatu. 

Disadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman 

yang penulis miliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, segala saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik 

dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 

(S1) Fakultas Teknik JurusaniTeknik Sipil UniversitasiIslam Sultan Agung.Semarang. 

Wassalamu‟alaikum  Wr. Wb. 

Semarang,      Agustus 2019 

 

                Penyusun 
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MOTTO  

 

 Dimas Bambang Syahputra 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S Al-

Insyirah 5-6) 

 

 

 Haiqal Rachman Qayyumi 

                                                                              

”(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan 

menunjukkan kepada jalan yang lurus”. (An-Nahl : 121) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Dimas Bambang Syahputra 

Tugas akhir ini saya persembahkan pada: 

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Bambang Suyitno dan Ibu Munifah yang 

selalu memberikan saya do‟a, kasih sayang, dorongan motivasi, semangat dan 

dukungan secara moral maupun secara materiil hingga laporan tugas akhir ini 

selesai. 

2. Kakak-kakak yang tersayang Mbak Fanni Lathifatul Fikriyah dan Mas Nur 

Kariyadi yang mendukung saya dengan tulus serta tiada henti menyebut 

namaku dalam do‟anya. 

3. Bapak ibu dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat dan berguna selama saya menuntut ilmu di 

Fakultas Teknik UNISSULA. 

4. Haiqal Rachman Qayyumi (Partner TA) yang selama..ini berjuang bersama 

menyelesaikan.Tugas Akhir dan yang selalu pengertian sama saya. 

5. Mas Cahyo dan Mas Imam yang telah membantu dan memberikan ilmu serta 

arahan dalam menyelesaikan Tugas akhir saya 

6.  Teman-teman 18++ (Noor, Dhiaz, Dewo, Dayat, Deden, Ilham, Gilang) yang 

mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan TA ini. 

7. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2015. 

8. Almamater Kebanggaanku FT unissula. 

9. Universitas Islam Sultan Agung yang telah menjadi tempat untuk belajar dan 

menuntut ilmu serta memberikan banyak pengalaman yang telah menjadi 

bekal untuk menjalani segala tantangan di masa yang akan datang. 
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 Haiqal Rachman Qayyumi 

Tugas akhir ini saya persembahkan pada: 

1. Terima kasih untuk bapak saya Agung setiabudi, SE dan Ibu saya Istikhomah. 

Yang telah memberikan segala fasilitas, support hingga doa untuk saya 

sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu  

2. Bapak ibu dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat dan berguna selama saya menuntut ilmu di 

Fakultas Teknik UNISSULA. 

3. Dimas Bambang Syahputra (Partner TA) yang selama..ini berjuang bersama 

menyelesaikan.Tugas Akhir dan yang selalu pengertian sama saya. 

4. Mas cahyo dan mas imam yang telah membantu dan memberikan ilmu serta 

arahan dalam menyelesaikan Tugas akhir saya  

5. Teman-teman 18++ (Noor, Dhiaz, Dewo, Dayat, Deden, Ilham, Gilang) yang 

mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan TA ini. 

6. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2015. 

7. Almamater Kebanggaanku FT unissula. 

8. Universitas Islam Sultan Agung yang telah menjadi tempat untuk belajar dan 
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bekal untuk menjalani segala tantangan di masa yang akan datang. 

 

 


