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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat izin-Nya tugas akhir ini dapat 

disusun. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana 

teknik sipil tahun 2019/2020. 

Tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang 

telah banyak membantu terselesaikannya tugas besar ini, yaitu: 

1. Allah SWT karena selalu memberi berkat yang melimpah dalam hidup saya. 

2. Kedua orang tua dan keluarga terutama Mama, Papa, Ayuk Dila dan Adek Laka 

yang saya cintai yang selalu mengirimkan doa, nasehat dan dukungan. Tidak 

pernah lelah mengurus, menjadi penyemangat, dan berkorban dalam hidup 

saya. 

3. Bapak Reza Asriandi Ekaputra selaku pembimbing, berkat beliau saya mampu 

berada di titik ini dan sangat bersyukur sekali karena beliau selalu sabar 

membimbing saya. 

4. Bapak Muhammad Abi Berkah Nadi dan Ibu Siti Rahma sebagai penguji Tugas 

Akhir yang selalu menjadikan saya ingin terus belajar lebih. 

5. Seluruh dosen pengajar dan staf Program Studi Teknik Sipil, Institut 

Teknoologi Sumatera. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan, dan 

pengalaman yang sangat berharga. 

6. The Beloved “MD”, Arthur dan Davenne yang selalu ada untuk menemani, 

membantu, memberi semangat dan selalu jadi tempat dalam berbagi cerita baik 

susah maupun senang. Terkhusus Arthur tersayang semoga ditempatkan di sisi 

Allah SWT. 

7. Auto A (Denara, Alsa, Wina, Excel, Ofy) selaku tempat yang nyaman untuk 

menghabiskan waktu untuk bergurau, belajar, berbagi, dan berjuang bersama. 

8. Genius’r (Rere, Ayu, Damek, Syana) yang menjadi supporter jarak jauh dalam 

melewati masa perkuliahan. 

9. Deni sebagai partner tugas akhir saya yang bersedia membantu dalam 

mengerjakan tugas akhir ini dan Denara sebagai partner perkuliahan terbaik 

mulai dari tugas kuliah, KP hingga Tugas Akhir. 
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10. Terima kasih kepada Wina, Alif, Kemal, Alwan dan Firman yang bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu pengambilan data untuk Tugas Akhir ini. 

11. Terima kasih kepada Sartika Dewi Mellinia yang telah membantu dalam 

memfasilitasi proses pencetakan laporan Tugas Akhir. 

12. Seluruh keluarga besar PSM Lipphu Ghesa ITERA yang selalu mendukung 

dan memberikan keceriaan walaupun telah menjalani hari-hari yang panjang 

dan melelahkan. 

13. Seluruh keluarga besar HMS ITERA dan teman - teman angkatan 2016 

terimakasih selalu menyemangati dan saling berbagi selama ini. 

14. Semua orang yang tertulis maupun tidak tertulis yang sudah banyak membantu 

saya sampai saat ini. 

Tugas ini pun masih banyak memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh 

karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik kepada semua pihak agar tugas 

ini menjadi contoh yang lebih baik di masa yang akan datang. 

Akhir kata saya ucapkan selamat membaca dan terima kasih telah meluangkan 

waktunya untuk membaca laporan ini. 

                                                           Lampung, 09 September 2020 

 


