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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tidaklah seseorang itu berputus asa kecuali orang-orang yang kafir”. 

[Yusuf, ayat 87] 

 

“Sesungguhnya para malaikat selalu meletakkan sayapnya kepada 

orang yang mencari ilmu sebagai tanda ridla apa yang ia cari”. 

[At-Tarmidzi : 3535] 

 

 

“Segala Sesuatu yang Besar Bearawal Dari Sesuatu yang Kecil”. 

Aly Mahdi 

 

“Tak Kenal Tak Sukses”. 

Danu Oktavian 
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PERSEMBAHAN: 

 

 ALY MAHDI 

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

 Kedua orang tua saya, dan kakak saya, yang telah memberikan 

dorongan material dan spiritual. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 

terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini 

kepada Umi dan Abah yang telah memberikan kasih sayang, segala 

dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin 

dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata 

cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk Umi 

dan Abah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. 

 Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang 

telah membagikan ilmunya 

 Dosen Pembimbing Ir.M Faiqun Niam, MT, Ph.D dan Ir.H. Tri 

Hardhono Dipl,HE.,MT yang dengan sabar membimbing tugas akhir 

kami 

 Danu Oktavian selaku rekan yang telah bekerja keras, berjuang 

bersama-sama untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 Nadila Putri Mahani Sebagai tanda cinta kasihku, Aly persembahkan 

karya kecil buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan 

kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihanku yang 

terbaik buatku dan masa depanku. 

 Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA angkatan 2013 yang telah 

banyak membantu dalam berbagai hal.  

 Pembaca Tugas Akhir ini sehingga dapat menyalurkan ilmu 

pengetahuan yang lebih baik. 
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 DANU OKTAVIAN 

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

 Ayah dan Ibu saya, kakak-kakak saya, serta keluarga besar yang telah 

memberikan dorongan material dan spiritual.   

 Dosen Pembimbing Ir.M Faiqun Niam, MT,Ph.D dan Ir.H. Tri 

Hardhono Dipl,HE.,MT yang dengan sabar membimbing tugas akhir 

kami 

 Bapak dan Ibu dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik 

Sipil yang telah membagikan ilmunya. 

 Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA angkatan 2014, 2013, 2012. 

 Teman-teman seperjuangan 2013 

 Sedulur SIPIL A 2013 

 Aly Mahdi rekan yang telah bekerja keras, berjuang bersama-sama 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kami ucapkan, karena 

hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan judul “Memaksimalkan Perlindungan Alami Pantai Dengan 

Perkuatan Breakwater Pada Daerah Sayung Kabupaten Demak“. Tugas 

Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program 

sarjana Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth. Bapak Dr. Ir.M. Faiqun Niam, MT.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I 

Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran, dan dorongan 

semangat. 

2. Yth. Bapak Ir. H. Tri Hardhono Dilp,HE.,MT selaku Dosen Pembimbing II 

Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran, dan dorongan 

semangat. 

3. Yth. Ibu Ir. Gata Dian Asfari ST., MT.selaku Dosen Pembanding Tugas 

Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran, dan dorongan 

semangat. 

4. Yth. Bapak Dr. Abdul Rochim, ST., MT. selaku selaku Ketua Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik UNISSULA atas segala bantuan dan dukungan yang 

telah diberikan. 

5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

UNISSULA. 

6. Orang tua dan seluruh keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan 

dan memberi perhatiannya atas dukungan moral, spiritual, dan finansial 

selama ini. 

7. Teman–teman di lingkungan Teknik Sipil berbagai angkatan, khususnya 

mahasiswa angkatan 2013 yang telah banyak membantu kami. 

 

Kami menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan,dan 

pengalaman yang dimiliki dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga masih 

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat 

membangun sangat kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih 

menuju pada kesempurnaan. 



Akhir kata, kami sebagai penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan penguasaan ilmu sipil dan untuk 

semua pihak yang memerlukan. 

 

 

Semarang,     Agustus 2017 

Aly Mahdi : 30201303413 

Danu Oktavian : 30201303443 
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