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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ُسحِ اللّٰه
َّ َٰيٰٓاَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْٰٓوا اِذَا قِ ْي َل لَ ُك ْم تَف
َ س ُح ْوا َي ْف
َ س ُح ْوا فِى ْال َمجٰ ِل ِس فَا ْف
ُ ش ُز ْوا فَا ْن
ُ لَ ُك ْۚ ْم َواِذَا ِق ْي َل ا ْن
َش ُز ْوا َي ْرفَعِ اللّٰهُ الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا ِم ْن ُك ْۙ ْم َوالَّ ِذيْن
ا ُ ْوتُوا ْال ِع ْل َم دَ َرجٰ ٍۗت َواللّٰهُ ِب َما ت َ ْع َملُ ْونَ َخ ِبيْر
 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di
dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Mujadillah : 11)

فَإ ِ َّن َم َع ْالعُ ْس ِر يُ ْس ًرا ِإ َّن َم َع ْالعُ ْس ِر يُ ْس ًرا
1. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah 5-6)

آخ َرة َ فَعَلَ ْي ِه
ِ  َو َم ْن أ َ َرادَ ْاْل،َم ْن أ َ َرا دَالدُّ ْنيَا فَعَلَ ْي ِه بِا ْل ِع ْل ِم
 َو َم ْن أ َ َرادَ ُه َما فَعَلَ ْي ِه بِ ْال ِع ْل ِم،بِ ْال ِع ْل ِم
2. “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu,
dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki
ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.” (HR.
Turmudzi)

x

PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat
dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan
judul “REDESAIN STRUKTUR STADION JATIDIRI SEMARANG” dapat selesai
dengan baik. Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua saya tercinta, Bapak Mahmudi dan Ibu Sri Amuji yang senantiasa selalu
memberikan do’a, kasih sayang, dorongan motivasi, semangat dan dukungan secara
moral maupun secara materiil hingga laporan Tugas Akhir ini selesai.
2. Adik, Kakek, Nenek dan sanak saudara saya tercinta, yang telah memberikan do’a,
semangat, bantuan serta dukungan selalu.
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Prof. Dr. Ir. Antonius, MT dan Ibu Lisa
Fitriyana, ST. M.Eng yang telah membimbing kami sepenuh hati untuk menyelesaikan
Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu
pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna selama saya menuntut ilmu di
Fakultas Teknik UNISSULA.
5. Muhammad Deddy Rizal, sebagai rekan kerja serta sahabat sejati seperjuangan dunia dan
akhirat.
6. Sahabat-sahabat Spesial saya, Sunatul Fudhlah, M. Miftakhul Rizki, Mohd. Irfan, M.
Rizqon Umami, M. Ardiansyah, M. Zufar Aufa, M. Fadhlur Rohman, M. Zaki Mubarok,
M. Syafril Adityawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta selalu
menemani dalam suka maupun duka, canda tawa, dan memberikan do’a.
7. Sahabat-sahabat Seperjuangan saya, Aji Saputro, Tulus Pamuji, Rizky Khurnia, Suroto,
Firhand Alief, Sidqul Tawaqal, Toyibun Tan, M. Pungky, Riko Wibowo, Suryo.
8. Teman-teman Kelas Sipil C 2015 yang selalu memberikan semangat dan doa serta selalu
membantu saya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
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PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir
ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Suranti yang senantiasa selalu
memberikan do’a, kasih sayang, dorongan motivasi, semangat dan dukungan secara
moral maupun secara materiil hingga laporan Tugas Akhir ini selesai.
2. Adik saya tercinta, Sania Jihan Salsabila, yang telah memberikan do’a, semangat, bantuan
serta dukungan selalu.
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Prof. Dr. Ir. Antonius, MT dan Ibu Lisa
Fitriyana, ST. M.Eng yang telah membimbing kami sepenuh hati untuk menyelesaikan
Tugas Akhir ini.
4. Dr. Ir. H. Sumirin, MS dan Muhammad Rusli, S., M.Eng., yang telah membimbing saya
dalam mempelajari ilmu struktur selama masa perkuliahan
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu
pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna selama saya menuntut ilmu di
Fakultas Teknik UNISSULA.
6. Muamar Riandi, sebagai kawan, rekan kerja serta sahabat sejati seperjuangan dunia dan
akhirat.
7. Sahabat-sahabat Spesial saya, M. Miftakhul Rizki, Mohd. Irfan, M. Rizqon Umami, M.
Ardiansyah, M. Zufar Aufa, M. Fadhlur Rohman, M. Zaki Mubarok, M. Syafril
Adityawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta selalu menemani dalam
suka maupun duka, canda tawa, memberikan do’a, dan dukungan.
8. Teman-teman Kelas Sipil C 2015 yang selalu memberikan semangat dan doa serta selalu
membantu saya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
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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 “REDESAIN STRUKTUR STADION JATIDIRI 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. Ibu Lisa Fitriyana, ST. M.Eng., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir;
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan di kampus Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung, khususnya
mahasiswa angkatan 2015 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.
Semarang,

Agustus 2019

Penyusun

