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KATA PENGANTAR 

 

 
Bismillahirrahmanirrahim (Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang). 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir dengan judul “Studi Pola Gerusan Lokal Di 

Pilar Jembatan Sungai Way Tapus Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara, 

Kota Bandar Lampung Dengan Model Skala Kecil Di Laboratorium”. 

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan 

program Studi Strata I pada Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka 

tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya penulis 

ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar; 

2. Papa, mama dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 

dalam proses penyelesaian tugas akhir. Terima kasih telah memberikan 

dukungan dan bantuan yang sangat besar selama merantau di Lampung 

maafkan bitha belum bisa membalas kebaikan papa dan mama; 

3. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan yang sempat mengajar dan memberikan ilmu 

terkait bidang transportasi.   

4. Ibu Ir. Titi Liliani Soedirdjo, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Sipil yang telah mengajar dan memberikan ilmu terkait bidang transportasi.  

5. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Sri Legowo Wignyo Darsono, selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak arahan, 

masukan, dan memberikan banyak ilmu selama bimbingan, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini menjadi lebih baik; 

6. Bapak Miskar Maini, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu untuk bimbingan, memberi masukan dan arahan kepada 
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penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini; 

7. Ibu Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T., M.T., selaku dosen penguji yang 

telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis; 

8. Ibu Siti Rahma, S.T., M.T., selaku dosen wali selama perkuliahan yang telah 

membimbing serta memberi banyak masukan kepada penulis; 

9. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Teknik 

Sipil, Institut Teknologi Sumatera; 

10. Teman-teman dekat satu angkatan, Erianti, Cahya Indah Sari Siregar, Nadya 

Alda Zenita, Febi Pitriani, dan Indi Rezki Simanjuntak Terima kasih telah 

banyak membantu selama penulisan tugas akhir ini. Semoga diberi 

kemudahan saat bekerja; 

11. Teman dekat satu angkatan Nida Assyifa terimakasih sudah membantu 

membuat gambar gerusan menggunakan autocad dan membantu mengayak 

pasir saat analisis saringan. Terimakasih Syifa semoga dimudahkan untuk 

mata kuliah yang diambil semester ini dan tugas akhirnya lancar. Terima 

kasih banyak telah membantu selama penilitian, semoga diberi kemudahan 

selama menggarap tugas akhir dan cepat dapat meraih cita-cita; 

12. Teman dekat satu angkatan Anistia diasti sundah dan Yosi sumana Clara 

Terimakasih sudah banyak membantu selama penelitian dan bantu mengantar 

kesana kemari. Terimakasih juga Anis sudah bantu mengukur sungai sampai 

berenang kedalam sungai, membantu survey dan membantu di laboratorium 

semoga dimudahkan dalam menggarap tugas akhirnya dan cepat dapat kerja; 

13. Teman dekat satu angkatan Tio sebato sembiring dan selvi fisika 2015 yang 

telah banyak sekali membantu mulai dari pencarian lokasi sungai, 

pengambilan sampel di lapangan sampai kegiatan penelitian di laboratorium. 

Terima kasih sebanyak-banyaknya semoga diberi kemudahan dalam 

pekerjaan dan kemudahan dalam menggapai cita-cita; 

14. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan  

dan semangat dalam motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

15. Rina sipil angkatan 2016 yang telah membantu saat pengukuran sungai di 

lapangan sampai mau berenang untuk mengukur kedalaman sungai. 
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Terimakasih sudah membantu dalam penilitian ini dan semoga rina dimudahkan 

segala urusunnya kedepannya; 

16. Deri Bagusta sipil angkatan 2016 yang telah membantu selama penelitian di 

labarotorium setiap hari sampai minggu tanpa libur mulai dari sebelum bulan 

puasa sampai mau lebaran, mulai dari pagi sampai mau tengah malam. 

Terimakasih sudah membantu, semoga diberi kemudahan selama bekerja dan 

cepat menjadi orang sukses yang dibanggakan orang tua; 

17. Sonia sipil angkatan 2016 yang penguji dan pembimbingnya sama dan tahu suka 

duka selama mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih sudah membantu selama 

penilitian di laboratorium sampai malam. Semoga dimudahkan dalam penulisan 

tugas akhirnya dan  cepat dapat kerja; 

18. Preza sipil angkatan 2019 terimakasih sudah membantu selama penelitian di 

laboratorium dan membantu mencari sukarelawan untuk ikut membatu dalam 

penelitian ini. Semoga dimudahkan dalam perkuliahannya dan bisa lulus 3,5 

tahun dan paling banter 4 tahun dan dapat nilai yang memuaskan; 

19. Atika sipil angkatan 2018 terimakasih sudah membantu saat uji analisis 

saringan dan berat jenis semoga dimudahkan dalam perkuliahannya dan 

dapat lulus 3,5 tahun paling lama 4 tahun dan dapat nilai yang memuaskan; 

20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 

namun tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari seluruh pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca. 

 
Lampung Selatan,     Agustus 2020 

 

 

 
Rabitha Nanda Sofayana
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