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MOTTO 

• Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al Insyirah : 5-6) 

 

• Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuanya. (QS. Al 

Baqarah : 286) 

 

• Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 216) 

 

• Lakukanlah kebaikan sekecil  apapun, karena tidak pernah tau kebaikan apa 

yang akan memasukkanmu ke surga. (Hassan Al Bashri) 

 

• Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-

ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. (Imam Al Ghazali) 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik jiwa dan semesta alam. 

Sholawat serta salam semoga senatiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW.  

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada : 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Achmad Martriadi dan Ibu Minten, 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. Kedua saudara saya Alifah Marwa Salsabilla dan Nadaa Kamilia Raihana 

yang selalu menghibur dan memberi dukungan dalam mengerjakan Tugas 

Akhir 

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. Ahmad Nurhidayat selaku rekan yang telah bekerja keras dan berjuang 

bersama dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

5. Teman-teman Fakultas Teknik UNISSULA angkatan 2016 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. 

 

Afif Rabbani 

NIM : 30.2016.04.352 
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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 Gedung Asrama Internasional Universitas Negeri Semarang Dengan 

Membandingkan Balok Prategang Dan Balok Konvensional. 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. Rachmat Mudiyono, MT., PhD 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 M. Rusli Ahyar, MT, M.Eng selaku DoseniPembimbing II Tugas 

Akhir, yangitelah meluangkaniwaktu dan tenagaiuntuk 

memberikanibimbingan dengan penuhikesabaran, pemikiran, kritik, saranidan 

doronganisemangat. 
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5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Fakultas Teknik Sipil 

UNISSULA. 

6. Kedua 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, saran yang membangun dan semoga 

bermanfaat bagi institusi pendidikan untuk kedepannya. 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Semarang,    Agustus 2020 
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