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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karuniaNya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. 
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pemberian judul, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama 
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6. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T., selaku pembimbing akademis yang telah 

banyak membantu Penulis selama ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Lampung atas ilmu bidang sipil yang telah diberikan selama perkuliahan. 

8. Keluargaku terutama orangtuaku tercinta, Papa Idris dan Mama Ulil Hidayati, 

serta Kakakku Riska Dahliyati, Adikku Ghanang Idris Saputra dan Salsabila 

Aulia Zahra beserta keluarga atas doanya untuk Penulis. 

9.   Rekan – rekan Kerja Praktek  dan  rekan – rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

10. Serta teman – teman dan rekan – rekan sipil, kakak – kakak, adik – adik yang 

telah banyak membantu dan mendukung dalam pengerjaan skripsi ini serta 

yang paling utama angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

untuk bantuan moril, tempat, waktu, doa dan dukungannya selama ini. Saya 

ucapkan terima kasih banyak semoga sukses selalu mengiringi kita semua. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, 
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