
 

 

 

SANWACANA 
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7. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah membimbing dan memberikan 

ilmu yang bermanfaat. 

8. Yang tersayang dan yang tercinta Ayah dan Ibu yang telah menyayangi, 

mencintai dan mendukung penulis secara menyeluruh semenjak penulis di 

dalam kandungan sampai dengan tumbuh dewasa dengan tubuh yang sehat  

dan jiwa yang kuat seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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tersayang. 
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mendukung dalam keadaan suka maupun duka.  I Love You. 

12. Terimakasih atas keramaian di kost-kostan yang diciptakan oleh teman-teman 
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sebutkan satu per satu. 
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