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MOTTO 

 

Nurmalita Endah Puji Wijayanti 

 

”Kamu tidak akan pernah tahu hasil dari tindakanmu. Namun, Jika kamu tidak melakukan 

apapun, tidak ada hasil apapun.” – (Mahatma Ghandi) 

 

“Semua orang memiliki masanya masing-masing, tak perlu terburu-buru. Tunggulah 

Kesempatan itu akan datang sendirinya kepadamu.” - (Gol D. Roger) 

 

“Jika keajaiban tidak berpihak pada kita, maka kita sendiri yang akan membuat keajaiban itu”  

(Roronoa Zoro) 

 

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses tapi jadilah orang yang bernilai.” 

- (Albert Einstein) 

 

“Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman bukan untuk 

keinginan.” - (BJ. Habibie) 
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MOTTO 

  

Waasi  Miftahqul  Hidayah 

 

“Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu ke dalam aksimu yang paling kecil sekalipun, Inilah 

rahasia kesuksesan” – Swami Sivananda 

 

“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan” 

– Bill Cosby 

 

“Kelemahan terbesar kita adalah menyerah, cara paling pasti untuk sukses adalah 

mencoba sekali lagi” – Thomas A. Edison 

 

“Mungkin aku tak akan pernah tau hasil dari apa yang kita lakukan, tapi aku mengalami 

masalah memikirkan bahwa segala hal bisa jadi lebih parah seandainya kita tidak 

melakukan apa pun.” – Pat Schneeweie 

 

“Kadang kita patah semangat, namun jangan pernah putus asa, karena matahari selalu 

terbenam setiap malam, namun terbit kembali di esok hari” – Henry Van Dyke 

 

“ Sing tenang, wayah e rampung yo bakal rampung.” – Agung Wibowo 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kami limpahkan, karena hanya 

dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 

“REDESIGN GEDUNG HOTEL AMARIS SEMARANG”. Tugas Akhir ini diajukan 

untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan Program Sarjana (S1) Teknik Sipil di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya kepada: 

1. Orang tua dan seluruh keluarga besar dari kedua penulis yang selalu mendoakan dan 

memberi perhatiannya atas dukungan moral, spiritual, dan finansial selama ini; 

2. Bapak Ir. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Bapak Ari Sentani, ST, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang; 

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Antonius, MT., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir; 

5. Bapak Ir. M. Faiqun Niam, MT, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir; 

6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang; 

7. Teman–teman di kampus Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung berbagai angkatan, 

khususnya mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 yang telah banyak membantu kami; 

8. Pihak–pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah banyak membantu 

dan memberikan dorongan sampai selesainya laporan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, kami sebagai penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya, 

serta bagi perkembangan penguasaan ilmu sipil dan untuk semua pihak yang memerlukan. 
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