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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan 

rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“ANALISIS KAPASITAS DAYA DUKUNG PONDASI DANGKAL AKIBAT 

BEBAN TARIK MENGGUNAKAN METODE ANALITIK DAN ELEMEN 

HINGGA”. Tugas akhir ini membahas tentang analisis kapasitas daya dukung 

pondasi dangkal akibat beban tarik pada tanah lempung dan pasir. Tugas akhir ini 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Studi Program 

Pendidikan Sarjana pada Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, 

Bandung.  

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak 

terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa 

hormat dan terima kasih, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

penulis. 

2. Kedua orang tua, Ibu Haryati dan Bapak Iis Iskandar yang telah 

memberikan dukungan moril dan materil serta do’a sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak Ikhya, S.T, M.T., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan, pengetahuan, dan arahan selama penyusunan tugas akhir ini. 

4. Saudara-saudara kakak dan adik yang selalu memberikan semangat. 

5. Bapak Dr. Dwi Prasetyanto., S.T., M.T., selaku dosen wali studi. 

6. Rekan-rekan kelas A jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional 

Bandung angkatan 2015. 

7. Staf kepengurusan tata usaha jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi 

Nasional yang telah membantu penulis dalam mengurusi administrasi 

selama penulis kuliah. 

8. Rekan-rekan jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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Institut Teknologi Nasional 

 

Semoga Allah SWT membalas semua Kebaikan Bapak/Ibu dan Saudara 

sekalian.Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena 

itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak yang membaca tugas akhir ini agar kita semua bisa lebih baik 

dikemudian hari.Terima Kasih. 

 

 

Bandung, 4 Desember 2020 
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