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MOTTO

1.

“Dan janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
tidaklah seseorang berputus asa kecuali orang – orang yang kafir” (QS.
Yusuf : 87)

2. Carilah ilmu sebanyak mungkin, dan bersungguh – sungguhlah di dalam
mencarinya, urusan nanti jadi orang sukses atau tidak itu urusan Allah
SWT. (KH. Abdul Halim)
3. “Sesungguhnya Hati itu berada diantara dua jari Yang Maha Pemurah
dimana Dia berkuasa untuk membalikannya susuai kehendak-Nya” (QS.
Al-Imran : 8)
4. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula) kamu mnyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah : 216 )
5. Barang siapa yang keluar mencari ilmu maka Ia berada dijalan Allah
sampai Ia kembali ( HR. Tirmidzi)

ix

PERSEMBAHAN
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jalani. Perjuangan yang saya lakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya
persembahkan teruntuk :
1. Kedua orang tua saya, Bapak Khafidhin dan Ibu Muzaroah yang telah
memberikan dukungan disegala keadaan, yang memberikan semangat
ketika saya telah lelah, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya
kepada saya.
2. Kakak- kakak saya, Munasikin, Fina Himatul Mukarromah dan Nurul
Inayah yang tak pernah berhenti memberikan motivasi kepada saya,
yang selalu mendengarkan semua keluh kesah saya.
3. Bapak Dr. Ir. H. Sumirin, MS. Yang telah membimbing dan
memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya.
4. Bapak Ir. M. Faiqun Ni’am, MT, Ph.D yang telah membimbing dan
mendukung kelancaran penulisan tugas akhir ini.
5. Ika Mei Yeni Lestari selaku partner yang telah bekerja keras dan
berjuang bersama dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Teman- teman seperjuangan saya, Aristo Sofian, Ardefian Piradipta S.,
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Indah Ulya R. Yang mau mendengarkan keluh kesahku selama ini.
8. Teman- teman Teknik Sipil A 2015, kalian tidak hanya sekedar teman
dikelas, tapi kalian juga saudara.
9. Teman- teman Fakultas Teknik UNISSULA angkatan 2013, 2014,
2015, 2016 dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu,
Terima kasih untuk kebersamaan kalian selama 4 tahun ini,
terimakasih untuk doa dan semnagat dar kalian. Semoga pertemanan
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum.Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perencanaan Struktur Pile
Cap Berdasarkan Metode Strut And Tie Model dan Metode Konvensional”
yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan study S1 pada program
studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kendala yang dihadapi
dalam menyusun tugas akhir ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka
tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan
kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :
1. Bapak Ir. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas
Teknik Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Ari Sentani, ST, MT. Selaku Ketua Program Studi Fakultas
Teknik Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. Ir. H. Sumirin, MS. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas
Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan
dorongan semangat.
4. Bapak Ir. M. Faiqun Ni’am, MT, Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing II
Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk
memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik,
saran dan dorongan semangat.
5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan program studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik UNISSULA.
6. Orang Tua dan Keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan
dan meberi dukungan moral, spiritual, dan finansial selama ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir
ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
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Penulis menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan,
dan pengalaman yang dimiliki, dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat
kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada
kesempurnaan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak
yang memerlukanya. Amin.
Wassalamu’alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Semarang,

Agustus 2019

Penulis
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