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MOTTO 

 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(QS. Al-Insyirah : 6-8) 

 

                                                                                   

                     

 

           “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah 

akan memudahkan baginya jalan ke surga” (HR Muslim) 

 

 “ Aku berfikir terus menerus, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, Sembilan 

puluh Sembilan kali dan kesimpulannya salah. Untuk yang keseratus aku benar” 

(Albert Enstein) 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 

(Thomas Alva Edison) 

 

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan 

menguji kekuatan akarnya”( Ali Bin Abi Thalib) 
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semangat untuk tidak pentang menyerah, perhatian dan kesabaran yang 

tiada batasnya untuk membimbingku 

 Ayahanda tercinta,  Samidjan atas segala doa, cinta kasih, perhatian, 

semangat dan suntikan dana yang telah diberikan 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan rahmat 

dan karunia-Nya laporan Tugas Akhir ini tentang “Analisis Differensial Settlement Pada 

Cerucuk, Oprit Jembatan di Tanah Lunak” dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir 

ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata 

1 (S-1) Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Tugas Akhir ini semata-mata tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat 

membantu. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Yth : 

1. Bapak Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan izin dan kesempatan 

untuk melaksanakan penyusunan Tugas Akhir, 
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memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penyusunan Tugas Akhir, 

3. Ibu Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, yang 

telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dengan penuh 

kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan dorongan semangat, 

4. Bapak Rifqi Brilyant Arif, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, yang 
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6. Staff RK Konsultan, yang telah membantu dan memberikan informasi yang 

berguna bagi penyelesaian Tugas Akhir ini, 

7. Kedua Orang Tua dan Keluarga, yang telah memberikan doa dan motivasi serta 
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8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

 

Disadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman 

yang dimiliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menjadikannya 

lebih baik dan lebih menuju pada kesempurnaan. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Aamiin 

Yaa Robbal Aalamiin. 

 

 

Semarang,    April 2016 
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