
Sanwacana

Salam Sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang karena

berkat kasih karunia-Nya lah saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi

ini dengan baik. Judul skripsi yang penulis buat adalah “Perancangan Gelagar

I Beton Prategang dan Pilar Ganda Jembatan Flyover Bentang 40M dengan

LHR 8000 smp sampai 20000 smp”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini

disebabkan karena keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan guna langkah penulis berikutnya yang lebih

baik. Namun terlepas dari keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan skripsi

ini akan bermanfaat bagi pembaca.

Dalam masa pelaksanaan dan pengolahan data sampai penyusunan skripsi ini,

banyak pihak yang telah membantu, baik berupa motivasi, bimbingan,



petunjuk, informasi, maupun sarana dan prasarana lainnya. Untuk itu penyusun

ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil

Universitas Lampung

2. Bapak Bayzoni, ST. MT, selaku pembimbing I yang telah memberikan

gagasan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini

3. Bapak Ir. Andi Kusnadi, MT. MM selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini

4. Bapak Suyadi ST. MT, yang telah memberikan koreksi dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Dr.Dyah Indriana K, S.T.,M.Sc. dan Pak Dwi Joko S.T.,M.Eng.

selaku dosen PA

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

Lampung atas ilmu bidang sipil yang telah diberikan selama

perkuliahan.

7. Seluruh staf dan karyawan Laboratorium Fakultas Teknik Sipil

Universitas Lampung

8. Amang (Ayah) F.Situmorang nang (dan) Dainang Pangintubu (Ibu

tercinta) R. br Sinaga untuk setiap tetes keringat, air mata dan selalu

berdoa untuk keberhasilanku. Terima kasih atas doa dan kasih sayang



yang tidak pernah hilang, serta dorongannya selama pengerjaan skripsi

ini.

9. Kakak, Abang dan Adik - adikku, Emmy Royani Situmorang, Richwin

Situmorang, Roslin Situmorang, Olophon Damero Situmorang, dan

Mery Hotma Situmorang terima kasih untuk doa, kasih sayang, dan

dukungannya yang selalu menyemangati di setiap langkahku.

10. Keluarga besar Situmorang dan Sinaga di kampung halaman dan di

perantauan ini terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama

ini.

11. Untuk teman-teman, Henro, Markus, Dapot Tua, Antonius, Bang Evan,

Lae Alvian dan Lae Ferdinan, Lae Jono Sitorus, Daniel, Edy, Widodo,

Septi, Lae Jepri, Desi, Lae Ralim, Saulus, Toman, Exel, Lena, Ira,

Renta, Uni crew, Kak Ecy, Kak Tiara, Pak Bari, Pak Kikin, Pak Parjio,

Pak Wandi serta seluruh teman-teman yang terkasih dan keluarga atas

dukungan dan doanya selama ini.

12. Teman se-angkatan 2007 dan seluruh keluarga besar 2007 lainnya yang

berjuang bersama dalam suka duka.

13. dr. Marudut Sitompul Sp.OT di Rumah Sakit Bumi Waras yang

memberikan pengarahan dan ajaran untuk menjalani masa

penyembuhan saya



14. Untuk segenap pimpinan, Pak Sofani Zemmy, Pak Henra, Pak Chandra

dan teman-teman di PT. SEKAWAN CHANDRA ABADI pada proyek

pembangunan Mall Boemi Kedaton

15. Untuk segenap pimpinan, Pak Albert Buana dan teman-teman di CV.

BUANA INVESTAMA

16. Untuk Pak Young Guan dan Pak Herman yang selalu memberikan

motivasi hidup dan arahan serta pembelajaran akan feng sui.

17. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya

membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan

bersama. Penyusun berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada

umumya dan masyarakat khususnya. Amin

Bandar Lampung, 28 Februari 2015

Penulis


