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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 “Perencanaan fondasi KSLL (Konstruksi Sarang Laba-Laba) 

pada gedung asrama 5 ITERA Lampung Selatan”. 

 
Dalam analisa ini penulis merencanakan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba 

sebagai fondasi gedung asrama 5 Institut Teknologi Sumatera. Yang dimulai dari 

studi literatur dan pengumpulan data-data, analisis pembebanan menggunakan 

program bantu Etabs, menghitung daya dukung tanah, menghitung penurunan 

yang terjadi, menghitung penulangan fondasi, metode pelaksanaan, dan anggaran 

biaya pekerjaan fondasi. 

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

dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Syahidus Syuhada 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. 



 

 

7. Para sahabatku, keluarga baruku, teman-teman seperjuangan mahasiswa 

Teknik Sipil ITERA angkatan 2016, abang-abang, mbak-mbak, kakak-kakak, 

adek-adek Teknik Sipil ITERA yang sudah memberikan masukan, kritikan, 

saran, dan do’a nya kepada saya selama pengerjaan Tugas Akhir. 

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 bermamfaat bagi kita semua, 

khususnya mahasiswa Teknik Sipil. 
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