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MOTTO

ُق ا ْل َم ْوتَ َوا ْل َحيَاةَ لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َس ُن َع َمال َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغفُور
َ َالَّ ِذي َخل
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang
lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al Mulk: 2)

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar.”(Al-Baqarah ayat: 155)

Keep in trying! Man jadda wa jada.
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan penjagaan
yang terus hamba rasakan hingga saat ini. Karya ini ku namai “Special Power” ini
kupersembahkan untuk.
1. Orang Tua saudari Ramildha Syaumal.A, Ayah (Sanuddin) dan mama
(Muliana) yang menginspirasi, mencintaiku dengan tulus dengan cinta
yang menumbuhkan, dengan nasihat-nasihat bijak. Orang Tua Tri Setyo
Rini, Ayah (Karmain) dan Ibu (Ginah), Serta mertua Ayah (Rohmad)
dan ibu (Tukini) yang telah mendukung ku secara materil dan material
dengan kasih sayang dan setulus hati.
2. Suami tercinta dari saudari Tri Setyo Rini (Muhamad Syaifudin) yang
selalu mendukungku sepenuh hati.
3. Adik dari Saudari Ramildha Syaumal.A, Suqra Ni’matul Mahgfirah ,
sosok yang menginspirasi, mendukung dengan kasih sayang serta
Najmullah Ash Siddiq dan Muhammad Adzan, dua orang adik yang
mendukung dan memberi semangat.
4. Keluarga besar kami, atas kasih sayang yang terus terjaga hingga kini.

5. Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT, Dosen pembimbing yang tidak pernah
lelah memberikan ilmunya serta memberikan semangat dan dorongan
untuk menyalesaikan Tugas Akhir ini.
6.

Rifqi Brilyant Arief, ST. MT, Dosen pembimbing yang tidak pernah
lelah memberikan ilmunya serta memberikan semangat dan dorongan
untuk menyalesaikan Tugas Akhir ini.

7.

Dosen-dosen FT terutama sipil, yang telah membagi ilmu dan mendidik
kami, hingga mengerti banyak hal hingga saat ini.

8.

Mbk Rezki Nurhikmah, kak zaytun Andarwan dan Mas RifQi yang
telah memberikan ilmu, mengajari banyak hal hingga terselesaikan TA ini

9.

Teman-teman saudari Ramildha Syaumal.A, kontrakan Hijau (Maryam,
Nining, Yesi, Astrid, Niar, alit, Nur, Lia), Serta Teman-teman saudari
Tri Setyo Rini, Kos Strawberry (Paramitha, Meilinda, Rahutami, Nabila
serta kiki) dan Devi Tantri.P.

10. Partner selama berjuang d FT.
11. Teman-teman dan keluarga besar Teknik Sipil Cerdas SultraQ, teman
seperjuangan selama diperantauan.
12. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2012
13. Almamater kebanggaanku FT Unissula
Seluruh guru kehidupan yang dari mereka aku belajar.

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Berkat
rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
Adapun maksud dari pembuatan tugas ini selain untuk menambah
pengetahuan kami, juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademis
dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana strata satu (S1) pada Fakultas
Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung.
Selesainya tugas ini tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak. Oleh karena
itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.
2.
3.
4.

Ibu Dr. Ir. Rinda Karlinasari, MT Selaku Dosen Pembimbing 1
Bapak Rifqi Brilyant Arif, ST, MT., Selaku Dosen Pembimbing II
Bapak Abdul Rokhim, ST, MT, Ph.D Selaku Dosen Pembanding
Kedua orang tua kami yang telah memberi kami bantuan material maupun
spiritual.
5. Semua dosen yang telah membagikan ilmunya kepada kami.
6. Semua staf di fakultas teknik yang telah membantu kami dalam proses
pembelajaran di kampus.
7. Kakak kami yang senantiasa memberikan motivasi.
8. Mbak Rezki Nur Hikmah yang telah membantu dan mengajarkan program
software untuk tugas akhir ini.
9. Teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan keceriaan,
kekeluargaan, dorongan dan supportnya hingga selesai tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang berpartisipasi hingga selesainya tugas akhir ini yang
tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
Kami mengharapkam saran dan kritik dari pembaca guna
penyempurnaan tugas-tugas berikutnya. Semoga tugas ini bermamfaat
bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Semarang, September 2016
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