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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO



“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan

untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”

(QS. Luqman : 20)

 “Orang berilmu tentu memiliki kepribadian tangguh, yang bisa membawa

diri, keluarga dan orang lain menuju kebahagiaan, serta bernilai manfaat

bagi sesama”

 “Learn from the past, Live for today and Plan for tomorrow”

 “To get a success, your courage must be greater than your fear”
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PERSEMBAHAN

Angga Eko Putranto

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

 Kedua orang tua yaitu Bapak Sutarto dan Ibu Endang Dwi Iriyanti serta

adik - adik dan keluarga besar yang telah memberikan dorongan motivasi,

semangat serta doa.

 Dosen - dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah membagikan

ilmunya.

 Rika Febriana selaku rekan dan teman seperjuangan yang telah bekerja

keras dan berusaha bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

 Teman-teman kelas sore/transfer dan teman-teman kelas reguler yang telah

banyak memberikan dorongan semangat.

Rika Febriana

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

 Kedua orang tua yaitu Bapak Fachrozi dan Ibu Suprihati dan Kedua orang

tua Bapak Ibu mertua serta adik - adik yang telah memberikan semangat

serta doa.

 Suami tercinta Widiarso Nanda Wahyudhi Nugroho yang selalu

memberikan motivasi, semangat dan doa dalam menyusun Tugas Akhir.

 Para Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unissula yang

membagikan ilmu dan pengalamannya dengan ikhlas dan sabar.

 Angga Eko Putranto, yang telah menjadi mitra dalam menyusun Tugas

Akhir ini dari awal sampai selesai.

 Teman – teman kelas sore / transfer dan kelas reguler yang membantu

memberikan saran dan kritik dalam proses penyusunan Tugas Akhir.



v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga tugas akhir ini

dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini merupakan syarat untuk mencapai

gelar sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, dengan judul “Analisis Stabilitas Bangunan Cofferdam

Dengan Software PLAXIS v.8”.

Kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas

dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

beberapa pihak yang telah berperan penting, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Anis Malik Toha, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

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

3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dosen Wali sekaligus

Ketua Jurusan Teknik Sipil.

4. Ibu Ir. Gata Dian Asfari, MT selaku Dosen Pembimbing I, yang telah

banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktunya

dalam membantu kami menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Ir. Moh Faiqun Ni'am, MT., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II,

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan

waktunya dalam membantu kami menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Orang tua kami yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta

doa.

7. Kakak, adik serta saudara-saudara kami yang telah banyak memberikan

dukungan dan motivasi.
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8. Teman-teman kami kelas sore/transfer dan teman-teman kami kelas

reguler yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya yang telah

banyak memberikan bantuan dan semangat.

9. Mas Hermawan yang telah banyak memberikan bantuan serta informasi-

informasi penting di kampus.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari

kata sempurna, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya

pemahaman kami dalam hal ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan

kritik yang membangun dari para pembaca demi perbaikan menjadi lebih baik.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tugas

akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, September 2016

Penulis
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