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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 

 
 

20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan 

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah 

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab 

yang memberi penerangan.  (QS. Luqman: 20) 

 

 
54. dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran 

itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka 

kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang 

yang beriman kepada jalan yang lurus. (QS. Al Hajj : 54) 

 

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 

diperbuatnya." (Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 

kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill) 
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PERSEMBAHAN: 

 

 GANANG FAUZI ILMAWAN 

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

 Kedua orang tua saya, adik saya, dan keluarga besar yang telah 

memberikan dukungan material dan spiritual.   

 Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang 

telah membagikan ilmunya. 

 Zudan Ahmad Mudzakie selaku rekan yang telah bekerja keras, 

berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA angkatan 2012, dan 2013 

yang telah banyak membantu dalam berbagai hal.  

 Angkatan 2012 Edi Wijoyo, Tri Prasetyo, Alvian Adi, M. Khusni, 

Ade, Rudi, Hilmi, Adji, Muzayid, Iqbal, Rendi, Latief, Rio, Umar, dan 

kawan-kawan lain yang telah banyak membantu terselesaikannya 

laporan Tugas Akhir ini. 

 

 Zudan Ahmad Mudzakie 

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

 Kedua orang tua saya yang telah memberikan doa restu serta dorongan 

semangat dan material. 

 Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang 

telah membagikan ilmunya. 

 Ganang fauzi Ilmawan selaku rekan yang telah bekerja keras, berjuang 

bersama-sama untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA angkatan 2012.  

 Angkatan 2012 Edi Wijoyo, Tri Prasetyo, Alvian Adi, M. Khusni, 

Ade, Rudi, Hilmi, Adji, Muzayid, Iqbal, Rendi, Latief, Rio, Umar, dan 

kawan-kawan lain yang telah banyak membantu terselesaikannya 

laporan Tugas Akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kami ucapkan, karena 

hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan judul ”Redesign Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal 

dengan Sistem Shear Wall”. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi 

persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Teknik Sipil di Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth. Ir. H. Prabowo Setiawan MT, 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. 

2. Yth. H. Danna Darmayadi, 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. 

3. Yth. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, M.T., Ph.D. selaku selaku Ketua 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNISSULA atas segala bantuan dan 

dukungan yang telah diberikan. 

4. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

UNISSULA. 

5. Orang tua dan seluruh keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan 

dan memberi perhatiannya atas dukungan moral, spiritual, dan finansial 

selama ini. 

6. Teman–teman di lingkungan Teknik Sipil berbagai angkatan, khususnya 

mahasiswa angkatan 2012 yang telah banyak membantu kami. 

Kami menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan 

pengalaman yang dimiliki dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga masih 

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat 
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membangun sangat kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih 

menuju pada kesempurnaan. 

 Akhir kata, kami sebagai penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan penguasaan ilmu sipil dan untuk 

semua pihak yang memerlukan. 

 

    Semarang,       Agustus 2016 

 

 

Ganang Fauzi Ilmawan  : 30201203261 

Zudan Ahmad Mudzaki  : 30201203280 
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