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II Bila seluruh pohon yang ada dibumi dijadikan pena dan air  

samudra dijadikan tinta ditambah tujuh samudra lain ilmu Allah  

tidak akan habis"  

( Q. S. Luqman 27 )  

"Jadilah orang yang tahu dari orang yang tidak tahu dan jadilah  

orang yang tebih tahu dari aral1g yang taha antak. Raa lJe/nanu  

dan amalkan pada sesamamu Atas hal yang bermanfaat bagi  

agama, bangsa, dan ilmu pengetahuan "  



Jlalaman Persemhahan  

AlhamJulillahi RaMI 'Alamin  

Fuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah  

Jan hidayah-Nya serta petunjuk dan kemudahan kepada kami sehingga kami dapat  

menyelesaikan rugas Akhir ini  

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Teruntuk  

Bapak dan lbuku (Muchtadi Syamsul Bahri dan Sri Rochaningsih), yang tidak henti

hentinya mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan untuk 

keberhasilanku, terima kasih untuk semua kasih sayang yang telah engkau berikan 

sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan program Strata-J dan inimerupakan 

persembahan baktiku sebagai anakmu. 

Calon Pendamping Hidupku, Trisnaning Dyah Purwaningsih, yang banyak 

memheriku semangat dan doa. Semoga aku bisa mernbahagiakanrnu kelak. 

Kakak-Kakaku, Mas Dwi dan fl.JflJa Dai~y, yang selah" memberiku sernangat dan 

dukungan lahfr batin. 

Ternan seperjuangan, Eko, Ardi, Yayan, Ilharn, Ithej Ternan-ternan Tek. Sipil2000 

dan teman-ternan kostku, yang selalu memberi inasukan. 

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan  
Maka Apabila Kamu Telah Selesai ( Dari Suatu Urusan) Kerjakanlah Dengan  

Sungguh -:- Sungguh Urusan Yang Lain Dan Hanya Kepada Tuhanmu Hendaknya  
Kamu Berharap  

(Q.S. L"yirah 6 - 8 ) 
Danar Aziz Firdausi 



Halaman Persembahan  

Alhamdulillahi Rabil 'Alamin  

Puji .\yukur kami panjatkan kehadirat Allah SWTyang telahmemberikan anugerah  

dan hidayah-Nya serta petunjuk dan kemudahan kepada kami sehingga kami dapat  

menyelesaikan Tugas Akhir ini  

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Teruntuk  

Bapak, dan lbuku, yang tidak henti-hentinya mendoakan serta memberikan  

I .. 
semangat dan dorongan untuk keberhasilanku, terima kasih untuksemua kasih  

sayang yang telah engkau berikan sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan  

program Strata-l dan ini merupakan persembahan baktiku sebagai anakmu.  

Adik-adikku,Aroem dan Tia terima kasih atas dorongan semangat dan doanya  

Kakek, nenek dan keluarga yang selalu memberi memberi kepercayaan  

Teman seperjuangan danar dan dyah yang mengorbankan waktunya untuk tidak  

pacaran ??t ..  

Teman-teman terbaikku, Mrs. X yang menemani setiap lamunanku, Fitri, Upiek,  

Bimo, Ery.ST.MT, Pawiro, Rian, Mletho, Krisnawan, makasih atas perhatiaanya.  

Eko Prasetiyo 



KATA PENGANTAR  

Bissmillahirrahmanirrohim 

Puji Syukur penyusun ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelasaikan Tugas Akhir ini dengan judu1 

Perencanaan Ulang Struktur ( Redesain ) Kampus UPN"Veteran" Yogyakarta Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi. 

Tugas akhir ini adalah sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh 

penyusun untuk menyelesaikan studi jenjang program Stratal Satu (St) di Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penyusun berusaha menyajikan laporan 

yang mempunyai obyektivitas dan keakuratan data yang tinggi, namun karena 

keterbatasan yang ada pada penyusun, Tugas Akhir ini tentllnya masih kurang dari . i 

kesempurnaan. Dan harapan penyusun, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

kim seml.ll 

PrlJses penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantllan berbagai pihak, 
I 

dan pada kesempatan ini pula, Penyusun meyampaikan ucapan terima kasih yang tuJus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Dekan FTSP Bapak DR. Ir. H. Ruzardi, MS. 

2. K~iur Teknik Sipil Bapak II'. Faisol AM, MS. 

3. Bapak 11'. H. IIman Noor, MSCE sebagai dosen pcmbimbing Tugas akhir. 
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4. Rektor UPN " Veteran" Yogyakarta yang telah mengijinkan penulis untuk 

mengambil data proyek. 

5.  Teman - teman yang banyak membantu penyusunan Tugas Akhir ini. 

Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, yang telah 

memberikan bantuannya hingga laporan KeIja Praktik ini dapat selesai dengan baik. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan semoga bantuan 

tersebut menjadi amal kebaikan dan ibadah sebagai umat yang beriman kepada Yang 

Maha Kuasa. 

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb 

Yogyakarta, Juni 2006 

Penyusun 
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