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MOTTO 

ِعيِف َوفًِ ُكلٍّ َخْيٌز  اْلُمْؤِمُه اْلقَِىيُّ ِ ِمَه اْلُمْؤِمِه الضه َخْيٌز َوأََحبُّ إِلًَ َّللاه

ٌء فاَلَ  ًْ ِ َوالَ تَْعِجْز َوإِْن أََصابََك َش اْحِزْص َعلًَ َما يَْىفَُعَك َواْستَِعْه بِاَّلله

ِ َوَم .تَقُْل لَْى أَوًِّ فََعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا َولَِكْه قُْل قََدُر َّللاه ا َشاَء فََعَل فَئِنه لَْى 

ْيطَاِن  تَْفتَُح َعَمَل الشه

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin 

yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-

hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. 

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: 

„Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.‟ Akan tetapi hendaklah kau 

katakan: „Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti 

terjadi.‟ Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu 

syaithon.”(HR. Muslim) [Muslim: 47-Kitab Al Qodar, An Nawawi –

rahimahullah- membawakan hadits ini dalam Bab “Iman dan Tunduk pada 

Takdir”] 

 َوالَ تَنَسُوْا اْلفَْضَل بَْينَُكْم 

“Jangan lupakan untuk saling memberi kemudahan di antara kalian.” (QS. Al 

Baqarah: 237). 

ِدقِيَه َ َوُكىوُىْا َمَع ٱلصهَّٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلهِذيَه َءاَمىُىْا ٱتهقُىْا ٱَّلله  يََّٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (Q.S. At-Taubah: 119) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

penulis persembahkan untuk : 

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, atas semua cinta, pengertian, kasih 

sayang, kesabaran, dan doa. 

2. Kakak dan adik tersayang yang telah mengorbankan banyak  hal untuk 

saya. 

3. M. Imaduddin Indrawan P rekan tugas, teman seperjuangan, teman  

ngegame, dan saudara seiman. 

4. Teruntuk Anjar Murtianti, yang sabar, mendukung dan menemani.  

5. Teman - teman kontrakan yang telah memberikan dukungan dan 

semangat. 

6. Teman – teman teknik sipil B 2016 yang selalu mendukung dan memberi 

semangat. 

7. Teman teknik sipil  se-Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan 

dan semangat. 

8. Teman – teman Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil dan seluruh 

Mahasiswa Teknik UNISSULA. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kita rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tuhan semesta alam yang 

karena ridho-Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan 

baik tentang “Perencanaan Pondasi Tiang Pancang pada Proyek 

Pembangunan Asrama Pendidikan AK-Tekstil Surakarta”. Sholawat dan 

salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi 

Muhammad SAW. 

 

Tujuan penyelesaian laporan ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan 

Program studi Strata 1 (S1) di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah 

memberikan masukan-masukan kepada penyusun. Untuk itu tiada kata-kata yang 

lebbih tepat selain ucapan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini. 

2. Ir. Rachmad Mudiyono, MT.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ari Sentani, ST.,M.Sc selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Prof. Ir. H. Pratikso, MST.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, 

yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan 

dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan dorongan semangat. 
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5. Dr. Abdul Rochim, ST.,MT selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang 

telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dengan 

penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan dorongan semangat. 

6. Dan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 

 

Penyusun menyadari bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, 

dan pengalaman yang dimiliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dari pembaca sangat kami harapkan 

demi hasil yang lebih baik dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi syarat untuk 

menyelesaikan program Strata 1 (S1) Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

Akhir kata penyusun mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga 

Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk institusi pendidikan kedepannya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Semarang,     Februari 2020 

 

 

Hendri Sulastro 

3.02.016.04419 

 

  M. Imaduddin Indrawan P. 

3.02.016.04436 

 

 

 

 


