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Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izin-Nya tugas 

akhir ini dapat disusun. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat kelulusan 

sebagai sarjana teknik sipil tahun 2020. 

Tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak 

yang telah banyak membantu terselesaikannya tugas besar ini, yaitu : 

1. Tuhan Yang Maha Esa karena selalu memberi berkat yang melimpah dalam 

hidup saya. 

2. Orang tua ibu dan bapak, Ibu Nurhasanah dan Bapak Sahro yang sangat sabar 

dan pengertian dalam memberikan dukungan, nasehat dan motivasi dalam 

menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi 

Sumatera.  

3. Adik tercinta Rafli Maulana Zidane yang turut memberikan semangat dan 

pengingat dalam menyelesaikan perkuliahan di Studi Teknik Sipil, Institut 

Teknologi Sumatera.  

4. Keluarga besar yang telah membantu dalam memberikan dukungan materi, 

motivasi, serta nasehat hidup sampai saat ini. 

5. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang 

telah memberikan kesediaan waktunya untuk sumbangan pemikiran, serta 

saran dan kritiknya demi kesempurnaan Tugas Akhir. 

6. Erdina Tyagita Utami, S.T, M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, motifasi, nasihat 

dan kesabarannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  

7. Rahmat Kurniawan S.T.,M.T., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran pemikiran, serta pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir. 

8. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staff  Program Studi Teknik Sipil yang 

telah memberikan bekal dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama 

masa perkuliahan. 



9. Wiwik Course selaku lembaga tempat menghabiskan waktu untuk bergurau 

sekaligus belajar, membuat saya merasa nyaman dan tidak pernah putus asa 

dalam menjalankan kuliah. 

10. Yahya, Rahmat, dan Roy selaku teman dalam proses pengerjaan tugas akhir 

ini yang membuat saya selalu bersemangat. 

11. Saudara – saudara Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera angkatan 2016 

yang selama beberapa tahun ini bersama serta berbagi memori, pengalaman 

dan membuat kesan yang tak terlupakan. 

Tugas Akhir ini pun masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan 

maupun materi yang disampaikan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran 

dan kritik kepada semua pihak agar Tugas Akhir ini menjadi contoh yang lebih 

baik di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata saya ucapkan selamat membaca dan terima kasih telah meluangkan 

waktunya untuk membaca laporan ini. 
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