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LEMBAR PERSEMBAHAN
 

Ucapan rasa syukur Alhamdulillah yang tak terhingga kehadirat ALLAH 
SWT. Berkat RidhoNYA maka penyusunan Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan dan juga berkat orang-orang yang sangat berarti yang 
selalu memberikan doa serta dukungannya, akhirnya kupersembahkan 

karya tulis kecil ini kepada: 

Kakek dan Nenekku, Embah Marto Wijiono yang tersayang 
Dari kedua tanganmu Bayi mungil engkau belai-belai dengan lembut 
hingga menjadi sebesar ini, dari Mulutmu kata-kata mutiara sering 

engkau ucapkan "dadio wong sing migunani tumrap sakabehe ngger .. 
Sanggupkah cucumu ini membalas budi baik dan pengorbanan yang 
engkau berikan selama 27 Tahun ini?, InsyaALLAH dengan sekuat 

tenaga dan upaya cucumu akan membahagiakan di yuswo-mu yang ke-90 
ini, Amiin 

Ayahanda tercinta Sardi Dominicus, dan Ibunda Davila Masirah 
(Aim) 

Segala yang telah Ayahanda berikan dari semejak Ananda lahir tak 
mungkin dapat terbalaskan walau dengan apapun, Ananda akan selalu 
berbakti dan akan membahagiakan Ayahanda sampai kapanpun dan 

Semoga ALLAH SWT selalu memberikan petunjuk jalan yang terang 
bagi Ayahanda dan menempatkan Ibunda di SurganNya yang indah, 

Amiin 

Kakakku Veronica Nina Utami, ST, M.Arch. Yang sangat aku 
sayangi 

Engkau adalah bagian dari para penasehatku, yang tak bosan-bosanya 
memberikan nasehat kepadaku sehingga aku dapat bangkit dari 

kelemahan yang aku hadapi, semoga persaudaraan kita dapat bertahan 
sampai akhir hayat, Amiin 

Teman terbaikku Inayah Sungkar 
Egkaulah sumber inspirasiku disetiap waktu, 7 Tahun kita berteman 

semoga selanjutnya kita akan bersama sampai akhir hayat, Amiin 

Almamaterku dan kebanggaanku Universitas Islam Indonesia 

iii 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Inayah serta Hidayah-Nya sehingga 

penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir atau Skripsi yang diajukan 

sebagai syarat menyelesaikan masa studi strata I dalam disiplin ilmu Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Shalawat serta salam semoga letap tereurahkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, keturunan dan seluruh 

pengikutnya sehingga diberikan kepada mereka eahaya pengetahuan yang tiada 

terhingga. 

Oalam menyusun laporan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai 

pihak berupa pengarahan, diskusi, perhatian, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1.	 Kedua Orang Tua yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan 

moril maupun materiil, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan 

dan kasih sayang-NYA kepada Beliau, amien. 

2.	 Bapak lR. Subarkah, MT dan Bapak IR.H. Bnehnas, MSe. selaku Dost:n 

Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu menyisihkan waktu dan 

kesibukanya untuk mcmberikan bimbingan-bimbingan yang sangat 

membagun dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesikan laporan 

Tugas akhir. 

3.	 Bapak Berlian Kushari, ST, M.Eng, selaku Dosen penguji. 

4.	 Seluruh staff bagian pengajaran, Bapak Hartono, Bapak Heri, Bapak Santoro 

dan staff Jurusan, Bapak Murtijo, Bapak Pardi atas segala bantuan baik 

administrasi maupuri birokrasi selama masa perkuliahan. 
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5.	 Inayah Sungkar teman suka dan duka, yang telah sabar menunggu dan selalu 

rriengingatkan dan menyemangati agar segera menyelesaikan Tugas akhir ini. 

6.	 Kakak ku tersayang Veronica Nina Utami, ST, M.Arch walaupun jauh di 

Jakarta tetapi tak henti-hentinya memotivasi agar cepat menyelesaikan study. 

7.	 Adikku tersayang Idha kusumawati, yang banyak sekali memberikan 

dukungan semangat dalam menyusun skripsi. 

8.	 My Best Partner, H. Hasan, ST, dan Yompi Hanafi yang selama penyusunan 

Tugas Akhir ini sangat membantu dalam segala hal. 

9.	 Pihak-pihak yang telah mendukung dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian sebagai 

suatu koreksi bagi penulis agar dalam penyusunan kembali laporan ini di 

kemudian hari penulis dapat menyempurnakannya. Akhirnya, semoga laporan ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Atas perhatiannya 

diucapkan terima kasih. Jazzakallahu Khoiron Katsiiron. 

Hidup adalah peIjuangan 

Yogyakarta, Juni 2007 

Penulis 
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