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MOTTO 

 

 Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada 

hasil sendiri 

(Tan Malaka) 

 

 Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda Tanya, tanpa kita 

mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah 

(Soe Hok Gie) 

 

 You can if you think you can 

(George Reeves) 

 

 Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah 

(HR. Turmudzi) 

 

 Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga 

diri agar tidak tertidur 

(Richard Wheeler) 

 

 Pendidikan yang baik tidak menjamin pembentukan watak yang baik 

(Danton) 

 

  



PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada : 

 

 Allah SWT, Sang Maha Ilmu, Maha Agung, Maha Perkasa maupun Maha 

Bijaksana yang telah memberi begitu banyak kenikmatan dalam hidup 

 Ayah tercinta, H. Mukhidin, terima kasih telah memberikan dukungan yang 

luar biasa tidak hanya dari segi materi namun juga semangat, pengertian, 

kasih sayang, kesabaran, dan doa. 

 Ibunda tercinta Hj. Muntikha, yang selalu memberikan semangat dikala 

penulis putus asa. Menjadi tempat bercerita dan juga tidak pernah lupa untuk 

mendoakan. 

 Adikku tersayang Hafizh Bil Ikhsan Adhinta Robby, meskipun sering 

bertengkar namun selalu dirindukan. Terima kasih atas dukungannya.  

 Prof. Dr. H. Ir. S. Imam Wahyudi, DEA dan Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., 

MT., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan pelajaran 

yang berarti, yang tidak henti-hentinya memberikan suntikan motivasi selama 

ini. 

 Sahabat Hembut 13, tanpa kalian kehidupan kampusku tidak berwarna. 

Terima kasih atas dukungan, semangat, dan sukses selalu buat kita semua, 

sedulur saklawase. 

 168exclusive, terima kasih telah menjadi saudara sejak SMP, penuh keceriaan 

dan canda tawa. 



 BEM FT, HMJ*S, MAPATEK, yang secara tidak langsung membentuk 

pribadi dan softskill penulis dalam berorganisasi. 

 Teman-teman Fakultas Teknik angkatan 2013 dan seluruh Mahasiswa Teknik 

UNISSULA yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

 Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih. 

 

 

Hakim Adhinta Robby 
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Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada : 

 

 Allah Azza Wa Jalla, Sang Maha Ilmu, Maha Agung, Maha Perkasa maupun 

Maha Bijaksana yang telah memberi begitu banyak kenikmatan dalam hidup. 

 Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthallib, Sang Pemimpin dan 

teladan terhebat yang pernah lahir di dunia ini yang menjadi panutan seluruh 

umat di dunia. 

 Ayah tercinta,Supriyadi, Spd terima kasih telah memberikan dukungan yang 

luar biasa tidak hanya dari segi materi namun juga semangat, pengertian, 

kasih sayang, kesabaran, dan doa. 

 Ibunda tercinta Elok Susilaningsih, yang selalu memberikan semangat dikala 

penulis putus asa. Menjadi tempat bercerita dan juga tidak pernah lupa untuk 

mendoakan. 

 Adik tersayang Hanif Muhammad Ridho E atas semangat dan doanya kepada 

penulis.  

 Keluarga besar Alm. Soejadi atas segala support yang telah diberikan kepada 

penulis. 

 Keluarga besar Alm. Soenarto atas segala support dan doa yang telah 

diberikan.  



 Alm. Nining Setyorini , terimakasih sudah merawat dan mendidik saya dari 

kecil hingga jadi sekarang ini.  

 Saudara Hembut13 yang selalu memberikan support yang berarti setiap 

harinya, Sedulur Saklawase. 

 Saudara dari Teknik sipil 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 atas doa 

serta semangatnya. 

 BEM FT, HMJ*S, MAPATEK, yang secara tidak langsung membentuk 

pribadi dan softskill penulis dalam berorganisasi. 

 Saudara CCC group atas doa dan semangatnya yang sangat berarti. 

 Saudara Scooterist atas doa dan semangatnya yang sangat berarti. 

 Prof. Dr. H. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA dan Dr. Henny Pratiwi Adi, 

ST.MT selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan pelajaran 

yang berarti, yang tidak henti-hentinya memberikan suntikan motivasi selama 

ini. 

 Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Teknik Sipil Unissula yang memberikan 

arahan didalam mengerjakan tugas akhir ini, memberikan pengalaman yang 

luar biasa. 

 Semua orang yang telah hadir dan pergi di kehidupan saya selama ini. Terima 

kasih atas waktu dan pelajaran yang diberikan selama ini. 

 

 

Giffary Zaka Elriady 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Penyelesaian Tugas Akhir ini merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

tingkat sarjana strata I pada Fakultas  Teknik Jurusan Sipil Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin 

untuk menyajikan hasil yang terbaik dengan berpegang pada ketentuan yang 

berlaku. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami serta 

waktu yang ada, maka penyajian Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 

Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi 

menyempurnakan Tugas Akhir ini lebih lanjut. 

Laporan Tugas Akhir ini semata-mata tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak yang sangat membantu. Untuk itu tiada kata-kata yang lebih tepat selain 

ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Ir. S. Imam Wahyudi, DEA. Selaku Dosen 

Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga 

untuk memberikan bimbingan, nasehat serta arahan yang sangat 

bermanfaat kepada kami. 

3. Ibu Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing II Tugas 

Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan, nasehat serta arahan yang sangat bermanfaat kepada kami. 

4. Seluruh Staf Pegawai CV. Studi Teknik, yang telah banyak membantu dan 

memberikan informasi serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan 

Tugas Akhir kami.  

5. Secara khusus kami ingin mengucapakan terima kasih kepada Ayahanda 

yang kami banggakan dan Ibunda tercinta serta saudara-saudaraku yang 



telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril 

maupun materil sehingga kami dapat menyelesaikan Studi dengan baik. 

6. Organisasi Fakultas BEM FT, HMJ*S, dan MAPATEK yang merupakan 

tempat penulis mengembangkan softskill. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pada 

penyusun dan para pembaca pada umumnya. Serta Allah SWT dapat meridhoi dan 

mencatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin. 

 

 

 

Semarang,     Agustus 2017 

  Giffary Zaka Elriady. 
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  Hakim Adhinta Robby. 
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