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PRAKATA

Pertama-tama penulis ingin mengucapk an syukur kepada ALLAH
S.W.T. karena dengan rahmat dan karuniaNya pada penulis sehingga mampu
menyelesai kan penulisan Tugas Akhir yang berjudul: “STUDI DESAIN
STRUKTUR

BETON

BERTULANG

TAHAN

GEMPA

UNTUK

BENTANG PANJANG DENGAN PROGRAM KOMPUTER”. Tug as akhi r
ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Teknik,
Jurusan Sipil, Universitas Kristen Maranatha Bandung.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna serta
masih sederhana sifatnya, mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan
penulis. Penuli s meneri ma saran dan kritik yang sifatn ya memban gun agar
dapat memperbaikin ya di masa yang akan datang.
Pada kesempata n ini penulis ingin mengucap kan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran, arahan,
dukungan doa, semangat dan harapan dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu :
1. Papa , Mama , adik -adik ku terc inta , dan yang sel alu dih atiku seti ap saa t
Des sy Ari sna , ser ta semua kerab at deka t penu lis teri ma kasi h atas
dukunga n doa dan sema ngat

yang telah diberikan sehingga dapat

menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Bapak Daud Rachm at W., Ir., M.Sc ., selak u Pembi mbin g Tugas Akhir
penul is yang tel ah mem ber ika n bim bin gan dan pen gar aha n sel ama
pen yusu nan Tug as Akhir.
3. Hann y Juli any D., ST., MT, sel aku Ketu a Juru san Tekn ik Sipi l yang
tela h membantu dalam penyelenggaraan Tugas Akhir ini.
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4. Ibu Rin i Isk and ar, Ir. , selaku Koord inator Tugas Akhir Fakulta s Teknik
Jurusan dan sel aku dos en wali penu lis yang tel ah mem bant u dan
membimbing selama kuliah di Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
4. Ibu Olga Pattipawa ej, Ph.D, Bapak Yosafa t Aji Pranat a, ST., MT, Ibu
Cindra waty Lesmana , M.Sc. Eng selaku dosen penguji yang telah
memberikan banyak masukan.
5. Staf Pengajar, Staf Tata Usaha dan Perpustak aan Fakultas Teknik
Universit as Kristen Maranatha, Bandung.
6. Juki edy S.T. , Berna d L.T., Benny T., Opung Rokk y, Davi d Sinag a,
Alcom ono, AA’ Asep, Juanda , All Crew Civil Enggi nerin g spesi al ’04 dan
untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semua adalah Anugerah yang diberikan Allah pada kita, biarlah kiranya
Allah saja yang membalas semua kebaikan dari semua yang telah menolong
berjalannya Tugas Akhir ini sampai selesai.

Bandung, 14 Februari 2008
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