ii

iii

This Research Paper is dedicated to My
Parents, thanks for always reminding me to
finish this research. You have always been my
great supporter when i have gone through this
research and from now on i’ll do everything to
repay for what you have done to me.
Thankyou...

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Kajian Kapasitas Dukung
Pondasi Tiang Pancang Pada Tangki Timbun dengan Metode Elemen Hingga dan
Meyerhof. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam
menyelesaikan studi tingkat sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi penulis,
namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dan doa dari berbagai pihak,
alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Ibu Miftahul Fauziah, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua
Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Terimakasih
selama ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk selalu
membimbing, memberikan bantuan, memberikan kritik dan saran dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Edy Purwanto, Dr. Ir., CES., DEA. selaku Dosen Penguji I saat sidang,
Bapak Ir.Akhmad Marzuko.,M.T. selaku Dosen Penguji I saat pendadaran, dan
Bapak Muhammad Rifqi Abdurrozak, S.T., M.Eng. selaku Dosen Penguji II.
Terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah bersedia meluangkan waktu
untuk menguji, membimbing, memberikan kritik dan saran, juga mengarahkan
penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Keluarga tercinta, terimakasih kepada Bapak Sudirja yang selalu memantau
progres Tugas Akhir putrinya setiap hari, selalu memberi doa, dukungan dan
saran. Terimakasih kepada Ibu Lili Laeliha yang selalu percaya, mendukung,
dan selalu mendoakan putrinya tanpa henti. Terimakasih kepada Rangga
Maindra dan Indri Ramadia sebagai kaka yang selalu mendukung dan

v

mendoakan adiknya. Sekali lagi terimakasih teruntuk keluarga yang telah
banyak mendukung baik secara material maupun spiritual hingga selesainya
Tugas Akhir ini.
4. Bapak Komarudin selaku peneliti terdahulu, terimakasih terlah mengizinkan
saya meneruskan dan mengembangkan penelitian anda dan terimakasih atas
saran dan bimbingannya.
5. Dindha Bayu Andriansyah, terimakasih atas waktunya, doa, dukungan motivasi,
kritik dan saran membangunnya selama ini sehingga Tugas Akhir ini selesai.
6. Teman-teman terdekat dari awal tahun kuliah sampai akhir-akhir selesainya
masa kuliah dan saudara-saudara Teknik Sipil UII angkatan 2013, terimakasih
banyak atas segala cerita, saling belajar dan saling dukung selama masa kuliah
dan sampai di tahap terakhir perkuliahan ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan
Tugas Akhir ini. Namun demikian, penulis akan selalu berusaha memberikan yang
terbaik. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak
yang membacanya.

Yogyakarta, 9 Maret 2018
Penulis

Mahasti Novadila Dwitasari
13511165

vi

