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Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

NAMA : Ikrimatul Maulida 

NIM  : 30201604421 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul : “PERENCANAAN 
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plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 
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Yang membuat pernyataan 
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MOTTO 

 

 َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

1. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman. (QS. Ali ‘Imran : 139) 
 

 يَْرفَعِ اللهُ الَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُو۟ا اْلِعْلَم دََرٰجٍت   
2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah : 11) 

 

َوَعَسٰى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم ۖ َوَعَسٰى أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ 

 لَُكْم ۗ َواللَّهُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ََل تَْعلَُمونَ 
3. Bolehijadi kamuimembenci sesuatu, padahaliia amatibaik bagiikamu. Dan 

bolehijadi kamuimencintai sesuatu, padahaliia amat burukibagi kamu. Allah 

mahaimengetahui sedangkanikamu tidakimengetahui. (QS. Al-Baqarah : 216) 

 

بِْيِل اللِه َحتَّى يَْرِجعَ َمْن َخَرَج فِى َطلَُب اْلِعْلِم فَُهَو فِى سَ   

4. “Barangiisiapa keluariimencari ilmuiimaka dia beradaiidi jalan Allah hingga ia 

pulang”. (HR. Turmudzi) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini penulis 

persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Suyuti dan Ibu Nur Hikmah, yang 

telah memberikan segenap kasih sayang, dukungan materil, semangat, do’a  

dan pendidikan mental untuk terus mengejar impian menjadi seseorang 

yang mulia di dunia dan akhirat. 

2. Kedua kakak saya, Arista Suspurwandi Arta dan Rela Fitra Nur serta Adik 

saya Sri Puspita Ardianti yang telah memberikan semangat, motivasi, 

dukungan dan do’a agar terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini. 

3. 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.  

4. Luthfira Rizqy Merdanti selaku rekan yang telah bekerja keras dan berjuang 

bersama dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

5. Teman-teman belajar dan main selama masa perkuliahan : Isma Fatia, Hayu 

Puspa Pertiwi, Fariza Nendra Shafira, Inas Larasati, Marissa Puspita Sari, 

M. Ashfal Muna, dan M. Arif Hakim, yang telah membantu saya selama 

masa kuliah, memberikan semangat, motivasi dan membantu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Teman-teman Fakultas Teknik UNISSULA angkatan 2015, 2016, 2017 dan 

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

kebersamaan kita selama 3,5 tahun ini, terimaikasih atas doa, semangat dan 

motivasi kalian. Semoga selalu terjaga pertemanan kita sampai kapanpun. 

 

Ikrimatul Maulida 

30201604421  
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menemani saya dalam mengerjakan laporan Tugas Akhir ini dari awal 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

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

ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul Perencanaan 

Struktur Bangunan Pabrik dan Kantor PT. Geomed Indonesia Menggunakan 

Struktur Baja. Shalawat dan salamisemoga tetap terlimpahiacurahkan 

kepadaiajunjungan Nabi Muhammad SAW. besertaiapara sahabatnya. 

TugasiAkhir iniidiajukan untukimemenuhi persyaratanidalam menyelesaikan 

PendidikaniStrata Satui (S1) padaiFakultas TeknikiProgram StudiiTeknik Sipil 

UniversitasiaIslam SultaniaAgung (UNISSULA) Semarang. Denganiiselesainya 

TugasiAkhir iniitidak lepasidari bantuan banyakiipihak yang telahimemberikan 

masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Yth. iBapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selakuiDekan 

FakultasiTeknik UNISSULA. 

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

SipiliFakultas TeknikiiUNISSULA atas segalaiibantuan daniidukungan yang 

telahidiberikan. 

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

Akhir, yang telahimeluangkan waktuiidan tenagaiiuntuk 

memberikaniibimbingan dengan penuhikesabaran, pemikiran, kritik, saranidan 

doronganisemangat. 

4. Yth. Bapak Muhamad Rusli Ahyar, ST. M.Eng., selaku DoseniPembimbing II 

Tugas Akhir, yangitelah meluangkaniwaktu dan tenagaiuntuk 

memberikanibimbingan dengan penuhikesabaran, pemikiran, kritik, saranidan 

doronganisemangat. 
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5. Orangitua, keluarga, sertaisahabat-sahabat dari keduaipenulis atasidukungan 

dan serta bantuaniyang telahidiberikan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaaniidan masih banyakikekurangan-kekurangan dari segiikualitas dan 

kuantitasimaupun dari ilmuipengetahuan yang penyusunikuasai. Oleh karenaiitu, 

penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

kesempurnaan laporan tugas kedepannya.dan semoga bermanfaat bagi institusi 

pendidikan untuk kedepannya. 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Semarang, Februari 2020 

 

 

Penyusun 

  


