
 

 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 
Bismillahirrahmanirrahim (Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang). 

Pertama-tama mari kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan waktu yang tepat. Tugas akhir dengan judul “Perencanaan Dinding 

Penahan Tanah Untuk Mengantisipasi Keruntuhan Jangka Panjang Dan Jangka 

Pendek”. 

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 ridho-Nya sehingga penulis 

dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik. 

2. Bapak Muzakir dan Ibu Marni sebagaimana orang tua tercinta yang selalu 

menjadi motivasi dan penyemangat saya untuk bisa menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik, terima kasih atas dukungan, doa, dan ridho yang telah 

mereka berikan. 

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

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. 

4. Ibu Ir. Titi Liliani Soedirdjo, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Institut 

Teknologi Sumatera. 

5. Bapak Andius Dasa Putra, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah berbesar hati meluangkan waktu, memberikan banyak arahan, masukan, 

dan memberikan banyak ilmu selama bimbingan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini menjadi lebih baik. 

6. Ibu Erdina Tyagita Utami, S.T., M.T, selaku dosen pembimbing II yang telah 

banyak memberikan arahan, dukungan dan waktu berharganya untuk 

membimbing saya. 



 

 
 

 

7. Ibu Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku dosen penguji saya yang telah banyak 

memberikan arahan dan ilmunya hingga saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini hingga ke tahap yang pantas. 

8. Ibu Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T., M.T., selaku dosen wali saya yang 

telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama saya berkuliah di 

ITERA baik akademik maupun non akademik. 

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 yang telah mambantu saya dalam susah maupun senang, selalu 

ada ketika krisis moneter. Orang – orang yang tidak saya sebutkan namun akan 

selalu terbenak dalam kenangan yang telah mendukung semua tingkah laku 

saya selama berkuliah disini. 

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

semangat dalam motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

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

namun tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Oleh karena itu, penulis 

mohon maaf dan penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Aminn, Ya Rabbal Alamin. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca 

dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

Lampung Selatan, 02 November 2020 

 

 

 

 

 
Naufal Fahmi Indrawan



 

 

 

 


