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MOTTO 

 

 Jadilah pemenang dalam perlombaan menuju kebaikan dan ketaatan 

kepada Allah. Dan jangan pernah berlomba lomba dalam urusan dunia 

sebab dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya. (Firman Allah 

dalam surat Al Baqarah:148) 

 

 Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 

juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. (Kahlil 

Gibran) 

 

 Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 

bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 

semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 

(Mahatma Gandhi) 

 

 Twenty years from now you will be more disappointed by the things that 

you didn’t do than by the ones you did do. (H. Jackson Brown Jr., P.S.) 

 

 

 Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

efektik menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. (Robert K. Cooper) 

 

 Great things are not done by impulse, but by a series of small things 

brought together. (Vincent van Gogh) 
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Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada : 

 

 Allah Azza Wa Jalla, Sang Maha Ilmu, Maha Agung, Maha Perkasa maupun 

Maha Bijaksana yang telah memberi banyak kenikmatan dalam hidup. 

 Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthallib, Sang pemimpin 

yang teladan terhebat yang pernah lahir di dunia ini yang menjadi panutan 

seluruh umat di dunia. 

  Ayah tercinta, Atas semua cinta , pengertian, kasih sayang, kesabaran, dan 

do‟a. 

 Ibunda tercinta yang telah mendukung dengan kasih sayang , cinta dan 

pengertian. 

 Kakak kakak dan Adik adik tersayang 

 Uswatun Khasanah sahabat, rekan kerja, teman seperjuangan dan saudara 

dunia akhirat. 

 Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing I dan  Prof. Dr. 

Ir. S. Imam Wahyudi, DEA. Selaku Dosen Pembimbing II, yang tidak henti-

hentinya memberikan suntikan motivasi selama ini.  

 PT. Tatwa Jagatnata selaku perusahaan konsultan yang telah banyak 

membantu dan memberikan informasi serta data-data yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi kami.  

 Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Teknik Sipil Unissula yang memberikan 

arahan didalam mengerjakan tugas akhir ini, memberikan pengalaman yang 

luar biasa. 

 Teman-teman Fakultas Teknik Jurusan Sipil angkatan 2105 dan seluruh 

Mahasiswa Teknik UNISSULA yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi. 
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusun skripsi ini 

merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana strata 1 pada 

Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

 Dalam menyusun Skripsi ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin 

untuk menyajikan hasil yang terbaik dengan berpegang pada ketentuan yang 

berlaku. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami serta 

waktu yang ada, maka penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk 

itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi 

menyempurnakan Skripsi ini lebih lanjut.   

 Selama penyusun Skripsi ini, tentunya banyak yang memberikan bantuan 

baik moril maupun materil. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan 

Terima kasih kepada pihak-pihak yang terhormat : 

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