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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini 

merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana Strata I (S-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. 

Kami bersyukur kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya selama penyusunan Skripsi ini, dan tentunya banyak pihak yang 

memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, kami ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Ir. H. Tri Hardhono, Dipl,HE,.MT. Selaku Dosen Pembimbing I dan 

Ibu Ir. Gata Dian Asfari, MT Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan, nasehat serta arahan yang sangat bermanfaat kepada 

kami. 

3. Seluruh Staf Pegawai Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, khususnya Bapak 

Wagiyo yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta data-

data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi kami. 

4. Secara khusus kami ingin mengucapakan terima kasih kepada Ayahanda yang 

kami banggakan dan Ibunda tercinta serta saudara-saudaraku yang telah 
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banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun 

materil sehingga kami dapat menyelesaikan Studi dengan baik. 

5. Sahabat dan rekan belajar Iwan Sudirwan dan Bayu Purnama Fitra yang telah 

bersama-sama menyusun Skripsi ini. 

6. Ucapan terima kasih kepada semua sahabat Anak Teknik (Antek) 2012, yang 

telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga Skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

7. Kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyusun Skripsi ini 

dan tidak bisa kami sebutkan satu per satu. 

 

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pada 

penulis dan para pembaca pada umumnya. Serta Allah SWT dapat meridhoi dan 

mencatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin. 

 

 

 

           Semarang,      Agustus 2016 

 

 

        Penulis  
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