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MOTTO

Daiam hidup manusia. terdapat tiga hal

yang apabila kita memahami dan melakukannya

niscaya hal tersebut akan membawa kebahagiaan

daiam kehidupan dunia dan akhirat kelak...

Satu

Keyakinan yang berasal dari Cahaya Illahi

yang selalu membawa kebenaran daiam hati nurani kita...

Dua

Niat kuat daiam Asma Allah melakukan hal yang divakini

dengan sesungguh-sungguhnya daiam hati yang bersih dan tulus ikhlas.

Tiga

Pasrah kepada Sang Khalik atas hasil yang akan tercapai

karena hanya Dia yang Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-Nya...
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PERSEMBAHAN

Satu proses dari kehidupanku telah dapat kuselesaikan, selangkah demi selangkah

untuk raih impian, dan sepenggal kebahagiaan ini kupersembahkan untuk :

Bapak dan lbu H. Soeratman M\v. tercinta, kasih dan sayangmu

ada di sepanjang hidupku.

Kakakku Kartika Rachmawati tersayang. selamat menempuh hidup

baru, your new life has just begun

- Yang terkasih Diyah Wahyu Nuraeni, terima kasih atas kesetiaan

dan kesabaranmu untuk menunggu, dan yakinlah kamu adalah juga

bagian dari impianku.

- Kaweco Tugas Wibowo, terima kasih atas semua bantuan serta

telah mengajan memandang kehidupan dengan cara yang benar-

benar berbeda.
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KATA PENGANFAR

"5>ftilgL —iji^

AssalamiTalaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah, setelah melewati masa yang eukup panjang

akhirnya tugas akhir ini dapat juga terselesaikan. Banyak pennasalahan yang timbul

selama proses penyusunan, yang tak jarang hal tersebut hampir membuat penyusun

putus asa untuk terus melanjutkannya. Berkat peitolongan Allah SWT, yang Maha

Pemurah dan Pengasih kepada semua umat-Nya, yang senantiasa terus-menerus

mengingatkan kepada penyusun tentang ayat-ayat-Nya, juga atas bantuan serta

dorongan dari semua pihak, pada akhirnya penyusun berupaya untuk terus-menerus

memaksa diri berusaha dan bekerja sampai pada batas maksimal kemampuan

penyusun sebagai manusia biasa agar sesegera mungkin menyelesaikan tugas akhir

yang sudah agak terlambat ini.

Tugas akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan daiam

menyelesaikan Program Strata Satu (SI) Jurusan Tekmk Sipil pada Fakultas Tekmk

Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
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Selama melaksanakan penyusunan tugas akhir ini, penyusun sangat menyadari
i

bahwa segalanya tidak akan berialan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak yang telah diberikan kepada penyusun, untuk itu terucap terima kasih

serta penghormatan penyusun kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya tugas akhir, dengan tanpa mengecilkan arti dari bantuan pihak-pihak

yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. :

1. Bapak Ir. H Widodo, MSCE., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Ir. H Munadhir, M.S., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Ir. Harbi Hadi, M.T., selakuDosen Pembimbing I Tugas Akhir.

4. Bapak Ir. Albany Musyafa, selaku Dosen Pembimbing 11 Tugas Akhir.

5. Bapak Ir. Lalu Makrup, M.T., selakuDosen Pembimbing Pengganti.

6. Bapak lr. Ham Santosa, selaku Pimpman PT Karya Beton Sudhira.

7. Bapak Ir. Suroso, selakuKepala Teknis PT Karya Beton Sudhira Yogyakarta.

8. Semua pihak yang telah berperan daiam penyelesaian tugas akhir ini.

Segala daya upaya telah penyusun curahkan untuk menyelesaikan tugas akhir

ini, namun tak urung kekurangan dan kesalahan tetap terselip di banyak hal daiam

penyusunan ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kekurangan ilmu dan

ketidakmengertian dari penyusun semata. Penyusun sangat mengharapkan saran serta

kntik yang membangun dari semua pihak, agar pengetahuan dan ilmu penyusun dapat

bertambah.
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Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian,
i

sehmgga segala sesuatu yang telah dilaksanakan akan menjadi bekal yang berguna

dan bermanfaat kelak di kemudian hari. Amin yaa Robbal'alamin.

Wa billahitaufiq wal htdayah

W assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2002

Penyusun
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