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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

1. Allah akanimeninggikan orang-orangiyang berimanidiantara kamuidan 

orang-orangiyang diberiiilmuipengetahuan beberapaiderajat. (QS. Al-

Mujadalah : 11) 

2. Bolehijadi kamuimembenci sesuatu, padahaliia amatibaik bagiikamu. Dan 

bolehijadi kamuimencintai sesuatu, padahaliia amat burukibagi kamu. 

Allah mahaimengetahui sedangkanikamu tidakimengetahui. (QS. Al-

Baqarah : 216) 

3. Barangisiapa yangimenginginkan duniaimaka wajiblahiia 

memilikiiiilmunya dan barang siapa yang ingin (selamat & bahagia) 

diakhirat maka wajiblah ia memiliki ilmunya pula dan barang siapa yang 

menginginkan kedua-duanya maka wajiblah ia memiliki ilmu kedua-

duanya pula (HR. Bukhori & Muslim) 

4. Barangiisiapa keluariimencari ilmuiimaka dia beradaiidi jalan Allah. (HR. 

Turmudzi) 

5. Carilah ilmu sebanyak mungkin, dan bersungguh-sungguhlah di dalam 

mencarinya, urusan nanti jadi orang sukses atau tidak itu urusan Allah 

SWT. (KH. Abdul Halim) 
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Persembahan : 

» ASYHARUL FAKHRUDA 

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Achmad Musa dan Ibu Syarifah Aini, serta 

keluarga besar yang telah memberikan segenap kasih sayang, semangat, 

do’a  dan pendidikan mental untuk terus mengejar impian menjadi seorang 

yang mulia di dunia dan akhirat. 

2. Dosen-dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah mengajarkan saya 

tentang ilmu-ilmu keteknikan yang sebelumnya saya tidak ketahui dan 

selalu memberikan motivasi dan arahan kepada saya.  

3. Mahendra Tri Kurniawan selaku rekan yang telah bekerja keras dan 

berjuang bersama dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

4. Teman-teman Teknik Sipil D 

5. Teman-teman Fakultas Teknik UNISSULA angkatan 2013, 2014, 2015 

dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimaikasih 

untuk kebersamaan kita selama 4 tahun ini, terimaikasih atas doa, 

semangat dan motivasi kalian. Semoga selalu terjaga pertemanan kita 

sampai kapanpun. 
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Persembahan : 

» MAHENDRA TRI KURNIAWAN 

Tugasiakhir iniisaya persembahkaniuntuk : 

1. Keduaiorang tuaisaya, Bapak Ari Gatot Prakoso dan Ibu Sulastri, 

sertaikeluarga besariyang telahimemberikan segenapikasih sayang, 

semangat, do’a dan pendidikaniimental untukiiterus mengejariiimpian 

menjadiiiseorang yang muliaiidi dunia daniakhirat. 

2. Dosen-dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah mengajarkan saya 

tentang ilmu-ilmu keteknikan yang sebelumnya saya tidak ketahui dan 

selalu memberikan motivasi dan arahan kepada saya.  

3. Asyharul Fakhruda selakuiirekan yangiitelah bekerjaiikeras daniiberjuang 

bersamaidalam penyelesaianiTugas Akhir ini. 

4. Teman-temaniFakultas Teknik UNISSULAiangkatan 2013, 2014, 2015 

dan yangilainnya yangitidak bisaisaya sebutkanisatu persatu. Terimaikasih 

untuk kebersamaanikita selamai4 tahuniini, terimaikasih atas doa, 

semangat dan motivasiikalian. Semogaiselalu terjagaipertemanan 

kitaisampai kapanpun. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Karena ridho-Nya Allah SWT 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul Perencanaan Gedung 

Hotel Indah Karya Semarang. Shalawat dan salamiselalu tetap curahkan 

kepadaiajunjungan Nabi Muhammad SAW. besertaiapara sahabat-sahabatnya. 

TugasiAkhir iniidiajukan untuk dapatimemenuhi persyaratanidalam 

menyelesaikan PendidikaniStrata Satui (S1) padaiFakultas TeknikiProgram 

StudiiTeknik Sipil UniversitasiaIslam SultaniaAgung (UNISSULA) Semarang. 

Dengan terselesainya TugasiAkhir iniitidak pernah lepasidari bantuan 

beberapaiipihak yang memberikan masukan-masukan kepada penulis. 

Sehubungan dengan hal tersebut penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Yth. iBapak Ir. Rachmat Murdiyono, MT, Ph.D selakuiDekan 

FakultasiTeknik UNISSULA. 

2. Yth. Bapak Ari Sentani, ST, M.Sc selakuiKetua ProgramiStudi Teknik 

SipiliFakultas TeknikiiUNISSULA atas segalaiibantuan sertaiidukungannnya 

yang telahidiberikan kepada penulis. 

3. Yth. Bapak Dr. Ir. Antonius, MT selakuiDosen PembimbingiI Tugas Akhir, 

yang sudah meluangkan waktu dan tenagamnya untuk 

memberikaniibimbingan kepada penulis dengan penuhikesabaran, pemikiran, 

kritik, saranidan serta doronganisemangat kepada penulis. 

4. Yth. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhi, MT selaku DoseniPembimbing II Tugas 

Akhir, yangisudah meluangkaniwaktu dan tenagaiuntuk 

memberikanibimbingan kepada penulis dengan penuhikesabaran, pemikiran, 

kritik, saranidan doronganisemangat kepeda penulis. 

5. Orangitua, keluarga, sertaiteman-teman dari keduaipenulis atas 

segalaidukungan dan serta bantuaniyang telahidiberikan kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih sangat 

jauh dari kesempurnaaniidan masih sangat banyakikekurangan-kekurangan dari 

segiikualitas dan kuantitasimaupun dari  segi ilmuipengetahuan yang dapat 

penyusunikuasai. Oleh karenaiitu, dari pihak penyusun sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang dapat membangun untuk kesempurnaan dalam laporan tugas 

kedepannya. Dan semoga dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan untuk 

kedepannya. 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Semarang, Februari 2019 

 

 

Penulis  


