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HALAMAN MOTTO

" '̂•un^uhriuj c-cc-wad\ krvuiiT/jr ,tu yi:> Kcvjc\:$\j] Miu up,;ihu Limn hd.Ji -d^-j, d.:iri

^u.JtiJ uri/on, kerpKaiUi r-leipjn Hjiir^irHnT^'1 \ uru-jn .' ipiM Mr, */..i\\ Uj-ii^-j Kep.udcii

Tuhaimubh hc:ndjkiiL|r.i k.jmu ht?nur,.ip",

f.4/(/w Naayrah: 6-8)

"Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut iimu adaiah pendekatan diri kepada

Allah SWT dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adaiah

sodaqoh".

"Jangan menuntut ilmu hanya demi kebanggaan, bekal perdebatan, menarik

perhatian orang atau memperoleh pujian".

(500 nasihat Islam oleh Abdul Aziz Salim Basyarahil)

"Jangan mengabaikan urusan agama demi kepentmgan dunia. Tindakan ini

ibarat merobek baju akhirat untuk menambal baju dunia, sehingga pakaian itu

sama-sama cacat".

(500 nasihat Islam oleh Abdul Aziz Salim Basyarahil)

"Orang yang berhasil bukanlah orang yang hidup dengan kemewahan akan

tetapi orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain"

in
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Skripsi ini kupersembahkandan kudedikasikan untuk
Ayahanda dan Ihunda tercinta

Kak Fitri Yanti dan Bang Alfajri
Datuk dan nenek (aim)

Suksesdapat diraih dengan semangat dan selalu tawiqal kepada AllahSWT
Sumbangsih-ku tak seherapa, namun keikhlasan-ku nyata

( Merzahl)
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KATA PENGANTAR

BismiUahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum wrwb,

Puji syukur penulis panjatkan kchadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penvusun dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan yang

terang benderang.

Adapun judul dari tugas akhir ini adaiah ANALISIS PENGGUNAAN

TUNED MASS DAMPER (TMD) UNTUK MENGURANGI SIMPANGAN

GETARAN AKIBAT BEBAN DINAMIS PADA BALOK KANTILEVER

Tugas Akhir ini disusun untuk mcmenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai

gelar kesarjanaan Strata satu (SI) pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Sipil dart Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Sebagai obyek studi tugas akhir ini adaiah struktur balok kantilever pada

Gedimg Ramayana Department Store Denpasar-Bali, yang mempunyai balok-

balok dengan bentang yang besar.

Setama penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan

bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penyusun

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarnya kepada :

1. Ir. Widodo, MSCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.



2. Ir. II. Tadjuddin BMA, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, I'akultas

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

3. Ir. H. Susastrawan, MS selaku dosen pembimbing I.

4. Ir. II. Sarwidi, MSCb, Ph.D selaku dosen pembimbing II.

5. Seiuruh karyawan I'akultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam

Indonesia.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senaniiasa memberikan do'a dan

dorongan selama menyelesaikan Tugas Akhir.

7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan tugas akhir ini

yang tidak dapat disebutkan satu persalu.

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga budi baik semua pihak yang telah

memberikan bantuannya, mendapat balasan dari Allah SWT, amin ya robbal

'alamin.

Sebagai penutup dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap

semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca

pada umumnya, akhirrul kalam.

Wassalamu'alaikum wrwb.

Yogyakarta, September 1999

Penvusun
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