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HALAMAN MOTTO 

 

“Without a plan, there is no ATTACK. Without ATTACK, no victory.” 

- Curtis Armstrong - 

“There is no such thing as a successful defense.” 

- George S. Patton - 

“Strength lies not in defense, but in ATTACK.” 

- Adolf Hitler - 

“Invincibility lies in the defense, the possibility of victory in the ATTACK.” 

- Sun Tzu - 

“The best form of defense is ATTACK.” 

- Carl von Clausewitz - 

“ATTACK is the secret of defense, defense is the planning of an ATTACK.” 

- Sun Tzu - 

“There is always more spirit in ATTACK than in defense.” 

- Livy - 

“My strategy is just to ATTACK, ATTACK, and ATTACK.” 

- Don Frye - 

“Always ATTACK. Even in defense, ATTACK.” 

- Steven Pressfield - 

“The best support ever for a powerful ATTACK are allies.” 

- Masga D. - 

“Victory is changing the hearts of your opponents by gentleness and 

kindness.” 

- Saladin - 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu 

wa Ta’ala yang senantiasa melimpahkan karunia rezeki, rahmat, taufik, hidayah 

dan segala nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik dan lancar. Penyusunan tugas akhir ini ditujukan guna memenuhi 

persyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Program Studi Teknik 

Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis menyadari tidak lepas dari 

bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka demikian, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada : 

1. Bapak Daru Priyatno dan Ibu Milasari Puspa Dewi, dua orangtua 

tercinta, beserta kakak dan adik tersayang, Bagus Dewa Pradana dan 

Elang Megantara yang senantiasa memberikan do’a, dukungan moral 

maupun materil, semangat, motivas, dan kasih sayang yang tak terbalaskan 

selama 21 tahun hidup penulis. 

2. Bapak Dr.-Ing. Ir. Widodo, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D., selaku Ketua Program Studi 

Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas 

Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing tugas akhir yang dengan 

tulus dan ikhlas senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Ibu Fina Binazir Maziya, S.T., M.T., dosen pembimbing akademik 

terbaik yang senantiasa memberikan dukungan, saran, masukan, serta 

berbagi pengalaman dan keluh kesah selama menyelesaikan studi strata 

satu ini. 
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5. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Program Studi Teknik Lingkungan 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia yang 

telah menjadi perantara bagi penulis untuk menggali banyak ilmu dan 

pengalaman selama menyelesaikan tugas akhir dan studi strata satu ini. 

6. Kakak Intan Dewi Rachmawati, selaku pembimbing semasa kerja 

praktik yang telah membantu memberikan inspirasi dalam mendapatkan 

topik tugas akhir. 

7. Siapapun itu bidadari yang kelak akan menjadi jodoh penulis yang telah 

menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk segera menyelesaikan tugas 

akhir dan studi strata satu ini. 

8. Dia Wara Bimantara dan Farah Nadia, dua teman terkasih yang 

senantiasa hadir untuk memberikan semangat dan dukungan yang sangat 

berarti dalam perjalanan penulis. 

9. Qri yang senantiasa menemani dan mengantar hari-hari penulis ke 

manapun dan kapanpun selama hampir 8 tahun terakhir. 

10. Sekutu-sekutu angkatan 2014 di Program Studi Teknik Lingkungan, serta 

kakak dan adik lintas angkatan yang telah bahu-membahu membantu satu 

sama lain untuk menyelesaikan studi sarjana ini. 

11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tugas 

akhir ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan 

untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi setiap insan yang membacanya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, 19 Mei 2018 
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