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Assalamu'alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, petunjuk, bimbingan 

dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tetaplah atas Rosullah SAW. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dan semoga Allah Selalu 

memberikan hamba-Nya petunjukjalan kemudahan. 

Untuk menyelesaikan laporan ini dibutuhkan pemikiran dan kerja keras 

dalam waktu yang panjang dan selama proses panjang itu banyakpihak yang telah 

ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Sehingga pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1.	 Prof. Ir.H. Widodo, MSCE, Phd, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 

2.	 Ir. H. Munadhir, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Dniversitas Islam 

Indonesia, 

3.	 Jr. Tri Fajar Budiono, Mt, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah 

memberikan masukan, bimbingan dan pengetahuan yang banyak dalam 

penulisan laporan Tugas Akhir ini, 

4.	 Bapak Ir. H. Suharyatmo, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir ini, 

5.	 Bapak Ir. H. Much Samsudin, MT selaku Dosen Tamu yang telah 

memberikan koreksi membangun bagi kesempumaan Tugas Akhir ini. 
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6.	 Segenap staff dan karyawan FTSP VII yang telah membantu kelancaran 

penyususnan Tugas Akhir ini, 

7.	 Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

Pada akhirnya segala daya dan upaya serta kemampuan telah penulis 

curahkan sepenuhnya demi terselaikannya Tugas Akhir ini, namun semua ini 

tidak terlepas dari segala kekurangan yang ada. Oleh karana itu penulis sangat 

mengharapakan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 

Tugas Akhir ini, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. 

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb 

Yogyakarta, Maret 2004 

Penyusun 
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Teruntuk: 

Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat-Nya, terima kasih ya Allah, Engkau
 
telah mengabulkan doaku,
 

Papa n' Mama tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun
 
spiritual dan juga kasih sayang serta doa yang tak pernah henti untukku,
 

Kakak n Adik - Aan n' Eet, terima kasih untuk. semua masukan dan bantuanyang
 
telah kalian berikan, dan tetap semangat ya .
 

My little brother di sana di alam kedamaian, I miss u 

Juga, untuk semua keluargaku yang lainnya, Nenekku yang udah tua terima kasih
 
untuk semuanya, Keluarga Bibiku di Pulau Pinang berserta semuanya, dan semua
 

saudara suadaraku.
 

© I LOVE YOU ALL, I'M JUST NOTHING WITHOUT YOU, THANKS 

My , Alivia Adila - Lila yang manis dan telah berbaik hati untuk mau
 
menemani dan membantu aku selama ini, terima kasih untuk semua pengertian
 

dan kesabaranmu ..
 
Thanks, U always give the best ofu.
 

Ternan seperjuanganku....Wa-one, he ....he.....he ..... akhirnya aku bisa nyusul
 
kamu, Let's fight oce.
 

Oma n mami juga saudara-saudara jadi-jadianku lainnya (Win-tong, 
. Lydia,Nurmin Feby) terima kasih udah maujadi temenjuga tong sampahku. 

Kos Cleduhu n personilnya:
 
Q-Jo, rna kasih untuk bantuanmu yajuga UPS nya ok, kapan kito ngembat
 

As yang busuk itu??????!!!!
 
Hendri yang telah minjemin aku banyak. buku, dan telah mellyemallgati aku dalam
 
menghadapi orang-orang menyebalkan di kampus un yang tercinta tapi BUSUK.
 

Ck, he ....he....he Ke makasih udah nemenin aku sidang walau
 
menyedihkan hik....hik....hik hidup kapitalis kampus....
 

Bogel-the youngest makasih printernya ya Gel akhirnya seIesai juga
 
musibahku..... '·'1 

Jay, sorry tintamu jadi abis, tapi gak pa-pa kan? Keep in fighting ok dude. 
Rasno-kapan fitness lagi aku udah melar mene iki piye, makasih ya untuk I 

dukungan morilmu. Ii. 
Gus-Dur, piye koe jadi calon dari partai mana sekarang.
 

B-Boy, thanks untuk obrolannya
 
Prabu n Lina makasih ya.
 

U R all my friend kapan kita lakukan penyerbuan lagi?????
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Special Thanks:
 
IT Tri F~at ..... terima kasih untuk semua bimbingan, masukan dan pengertiannya
 
selama ihi, n maafbila banyak salah.
 

Pak santoro n Pak Heri makasih udah nolongin aku sehingga bisa lolos dari
 
lubang hitam di UTI.
 

My computer, sehat-sehat aja kan he .... he .... he ..... sorry yang serlng kena
 
marah.... Thanks
 

Motor-Black Impressa yang udah nert1enin aku kemana-mana, makasih ya,
 

Printer cot1an bj 1000 sp makasih n maafjadi sakit, moga cepet sembuh, amino
 

Showy and totoI, louhanku yang udah hemenin njadi objek kemarahanku
 
terhadap segala yang memuakk3h di dtirl.ia ini ....., cepet gede ya...
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