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HALAMAN MOTTO 

 

يُْسًرا اْلُعْسرَِّ َمعََّ إِن َّ  ,يُْسًرا اْلُعْسرَِّ َمعََّ فَإِن َّ  

“Karenaَّsesungguhnyaَّsesudahَّkesulitanَّituَّadaَّkemudahan,َّsesungguhnyaَّ

sesudahَّkesulitanَّituَّadaَّkemudahan” 

(Surah Al-Insyirah: 5-6) 

 

يرجع حتى هللا سبيل في كان العلم طلب في خرج من  

“BarangَّsiapaَّkeluarَّuntukَّmencariَّilmuَّmakaَّdiaَّberadaَّdiَّjalanَّAllah” 

(HR. Tirmidzi) 

 

Keseimbangan ibadah dan ilmu 

“Tuntutlahَّilmuَّtapiَّtidakَّmelupakanَّibadah,َّdanَّkerjakanlahَّibadahَّtapiَّtidakَّ

bolehَّlupaَّilmu” 

 

“LebihَّbaikَّmenjadiَّRajaَّ/َّRatuَّdiَّkerajaan kecil daripada menjadi rakyat di 

kerajaanَّbesar” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Aku persembahkan skripsi ini kepada : 

ALLAH SWT, Rabb semesta alam, puji syukur aku panjatkan atas Rahmat-Mu 

selama ini, hingga aku bisa menyelesaikan karya kecil ini. 

Untuk jungjungan ku Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi tauladan ku 

sampai akhir hayat 

 

Kedua Orang Tuaku 

Bapak Wawan dan Ibu Teti Komala yang saya cintai dan sayangi sepanjang hayat, 

terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, cucuran keringat 

untuk membiayai pendidikan dan kehidupanku, senyum tulus penuh cinta dan 

kasih sayang yang tak terhingga, motivasi, lantunan doa dan segalanya yang 

takkan mampu terganti untuk selamanya. Atas bimbingan dan doa kalianlah aku 

bisa seperti sekarang ini. 

 

Adikku 

Maulana Akbar Kusuma yang saya cintai, terimakasih sudah memberi motivasi 

untuk kakakmu ini. 

 

Dosen Pembimbingku 

Bapak Agus Setyo Muntohar, terima kasih atas bimbingannya selama ini dan 

tidak pernah bosan mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir. 

 

Rekan Tugas Akhirku 

Nochyza Husnul Khatimah yang selalu menjadi partner mulai dari OSDI, KP, 

KKN sampai TA, terimakasih sudah sering bantu dan sering antar jemput. Eka 

Yuni Laheza yang selalu ngajak nonton konser sama ke pasar, terimakasih udah 

sering bantu TA aku. Dan untuk kalian berdua terima kasih sudah mau menjadi 

tempat berkeluh kesah karena tugas akhir ini. Terima kasih selalu memberi 

semangat, perjuangan kita yang luar biasa agar segera selesai tugas akhir ini tak 

akan pernah terlupakan. 
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Teman – temanku 

Devinta Aditya Mularti yang selalu minta anter ke stasiun, terima kasih selalu 

menyediakan rumah kedua di kala tanggal tua untukku. Alan, jarji, deni, nanda, 

doni, rizkie, utsar, agung terima kasih udah membantu buat persiapan sama buat 

benda uji. Terimakasih buat Mas Anto yang selalu memberi motivasi untuk segera 

menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih buat Enceng gondok (mas ihsan, mei, 

bella, alfi, hendro, visnu, dhoni, tya), GBB (geng bermain bersama), anak – anak 

kelas F 2013, asisten BaPeran, asisten Geoteknik 2014, dan mahasiswa bimbingan 

pak Agus yang lain yang udah mendukung aku agar cepet selesai tugas akhir. 

Terimakasih buat beberapa praktikanku yang pernah diampu udah pernah bantuin 

angkat benda uji yang sangat berat. Terimakasih buat anak KKN 054 2017 sudah 

buat laporan cepet banget buat membantu agar nilai KKN cepet keluar jadi biar 

cepet pendadaran juga.  

 

Seluruh Keluarga Besarku 

Abah, Aki, Ene, Nunu, Ateu sekeluarga, Wa Edod, Wa Euis dan masih banyak 

yang lainnya terimakasih berkat lantunan doa kalian yang selalu mendukungku, 

memotivasiku hingga seperti sekarang ini. 

 

Almamaterku, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih telah menghantarkanku 

menuju masa depan. 

 

 

 


