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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 

karunia, taufik dan hidayah-Nya Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Posisi Tangga 

Terhadap Gaya Geser Kolom Sudut Pada Struktur Gedung Beraturan Tahan Gempa” ini 

dapat selesai dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih 

gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Dengan 

adanya Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

mengenai perencanaan struktur gedung tahan gempa bagi Penulis maupun pembaca. 

Pada kesempatan kali ini, tidak lupa Penulis ingin mengucapkan banyak terima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini baik secara langsung maupun tidak, khususnya kepada : 

1. Kedua orang tua saya yang tidak berhenti memberikan dukungan berupa perhatian, 

kasih sayang dan doa yang selalu menyertai. Serta dukungan materil yang diberikan 

kepada saya sehingga saya bisa menyelsaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

2. Adik saya, Wahda Rabbi yang juga selalu memberikan semangat selama saya 

mengerjakan Tugas Akhir. 

3. Paman dan bibi, Yudi Wiarsa dan Hening Utami serta semua keluarga yang ikut 

memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya. 

4. Dr. Ir. Resmi Bestari Muin, M.S., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir  yang 

dengan kesabarannya selalu membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan lancar. 
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5. Acep Hidayat, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Mercu Buana sekaligus dosen pengajar saya selama menjalankan perkuliahan di 

Universitas Mercu Buana. 

6. Retna Kristiana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah 

memberikan banyak masukan terkait masalah perkuliahan. 

7. Sahabat-sahabat saya yang sudah seperti saudara Muaz, Andhika Hidayat, Agus, 

Syahril, Defy, Andhika Z, Alwan, Muklas, Bayu, Badrun, Gito, Leo, Lukman, 

Teguh, Abud, Dimas, Gunawan, Ikhsan, Arival, Hali, Sultan, Dimas, Chandra, 

Agung, Oci, Citra, Ria yang selalu memberikan saya semangat serta seluruh teman-

teman seperjuangan teknik Sipil 2014 yang selalu bersama-sama saling 

memberikan dukungan. 

8. Rekan-rekan mahasiswa/i Teknik Sipil Universitas Mercu Buana angkatan 2015, 

angkatan 2016 serta senior angkatan 2013 dan 2012 yang telah mendung saya baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini terdapat kekurangan dan jauh dari 

kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh 

Penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

 

 Jakarta, 25 Juli 2018 
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