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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu apa

yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan

diantara 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)

5. maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

6. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

7. maka apabila engkau telah selesai ( dari sesuatu urusan ), tetaplah bekerja keras

( untuk urusan yang lain ),

8. Dan hanya kepada Tuhan - mulah engkau berharap .
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(QS. ASY - SYARH : 5,6,7,8)

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’

(HR.Turmudzi)

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(HR. Muslim)

“Hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, sebagian yang setu

mendukung/menguatkan bagian yang lainnya”

(HR. Bukhari-Muslim)

“Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan, serta

kehendak dari ALLAH S.W.T.
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PERSEMBAHAN:

ASWAD ASRASAL

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

o Kedua orang tua saya yaitu Bapak La Halifudan Ibu Hafia, seorang kakak Laki-laki saya

Awal Asrasal, dan adik saya Arjun Asrasal, Liliani Asrasal, Rahmayani Asrasal serta

keluarga besar yang telah memberikan dorongan material dan spiritual.

o Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang telah

mendedikasikan ilmunya.

o Muhammad Abdu selaku rekan yang telah bekerja keras, berjuang bersama-sama untuk

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

o Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA angkatan,2012dan kawan-kawan yang tidak bisa

disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu terselesaikannya laporan

Tugas Akhir ini.
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 MUHAMMAD ABDU

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

o Kedua orang tua saya yaitu Bapak Drs.La Seni dan Ibu Wa Salama ,Kakek saya La Side,

Kakak Syaharddin dan adik saya Abdur Rohman, Nur Qomariah serta keluarga besar

yang telah memberikan dorongan material dan spiritual.

o pembimbing saya Prof.Dr.Ir.Antonius.MT Dan H.Danna Darmayadi ST,MT

o Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang telah membagikan

ilmunya.

o Aswad Asrasal, selaku rekan yang telah bekerja keras, berjuang bersama-sama untuk

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

o Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA angkatan 2012 dan kawan-kawan yang tidak bisa

disebutkan satu persatu namanya 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 kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul

”Perencanaan Gedung Hotel Premier Inn Koto Semarang”. 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. Bapak Prof.Dr.Ir Antonius,MT. 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. Bapak 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. Racmat Mudiyono, MT., Ph,D selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik UNISSULA atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

4. Orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat dari kedua penulis, atas dukungan serta bantuan

yang telah diberikan.

Kami menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan

pengalaman yang dimiliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh

karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk

menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada kesempurnaan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang

memerlukannya. Amin.

Semarang, Agustus 2016

Aswad Asrasal : 30201203346

Muhammad  Abdu : 30201203335


