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KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan Tugas 

Akhir dengan judul “Analisa Kinerja Struktur Beton Bertulang Pracetak dengan 

Metode Levelling Time History “ pada gedung asrama ITERA Lampung Selatan.. 

 
Dalam penelitian ini penulis menganalisis kekuatan struktur gedung pracetak pada 

gempa awal saat perencanaan awal gedung, perilaku struktur sampai mengalami 

keruntuhan total dengan peningkatan beban gempa dalam bentuk hasil matching 

respon spektrum dan time history secara bertahap, dan menghitung besarnya 

peningkatan Base Shear pada struktur. 

 
Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan 

dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada : 

 

1. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, ST,.MT., selaku ketua jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan. 

2. Ibu Ir. Titi Liliani Soedirjo, M.Sc., selaku ketua program studi Teknik Sipil. 

3. Bapak Ahmad Yudi S.T., M.T., selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan 

laporan Tugas Akhir yang telah membimbing, memberikan masukan sehingga 

penulis dapat lebih menyempurnakan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Nugraha Bintang Wirawan S.T., M.T., selaku pembimbing akademik 

dan sekaligus dosen pembimbing II dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas akhir ini. 

5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan program studi Teknik Sipil Institut 

Teknologi Sumatera atas jasa-jasanya selama penulis menuntut ilmu. 

6. Orang tua dan keluarga dari penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang 

dan dukungan baik moril maupun materil. 
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7. Para sahabatku, keluarga baruku, teman-teman seperjuangan mahasiswa 

Teknik Sipil ITERA angkatan 2016,Teknik Sipil ITERA yang sudah 

memberikan masukan, kritikan, saran, dan do’a nya kepada saya selama 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

8. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu sehingga mengantarkan penulis untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, 

kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu 

sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

Tugas Akhir ini. 

 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan 

mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya mahasiswa Teknik Sipil. 

 

 

 Lampung Selatan,       September 2020 
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