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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-

lapanglah dalam majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu, " maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Mujadalah ayat 11) 

 

“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikamat  Mu yang telah 

Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk 

mengerjakan amal saleh uang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan 

rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”. (QS.An-Naml ayat 

19) 

“Rasulullah Saw bersabda,’Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada 

kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah.Dan sebaik-baik manusia adalah 

orang yang paling bermanfaat bagi manusia. (HR.Thabrani dan Daruquthni) 

“Jadilah dirimu sendiri, jangan menghiraukan hinaan orang lain kepadamu dan 

jadikan hinaan sebagai penyemangat menjadi lebih baik, karena hidup ini kamu 

yang menjalani.” 

 

        Khoirudin Fakkhri 
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PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini saya persembahan kepada : 

 

1. Allah SWT, Sang Maha Ilmu, Tujuan pertama dan utama, yang telah 

memberikan banyak kenikmatan dalam hidup. 

2. Bapak Drs. H. Sudiharto dan Ibu Hj. Siti Kholifah,. S.Pd tercinta atas 

semua doa, kesabaran, pengertian, cinta, dukungan, kasih sayang. 

3. Firmana Fajri adik saya yang saya sayangi dan saya banggakan. 

4. Satria Ady Nugraha, sebagai partner dan teman seperjuangan yang dengan 

sabar, teliti dan telaten dalam bekerjasama menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D dosen pembimbing yang 

dengan sabar memberikan semangat dan mengajarkan filosofi dan esensi 

ilmu transportasi dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

6. Ibu Ir. Nina Anindyawati, MT dosen pembimbing yang dengan sabar 

memberikan semangat dan bimbingannya. 

7. Bapa dan Ibu Dosen serta staff dan karyawan Fakultas Teknik yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya. 

8. CV. STUDI TEKNIK, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yang 

memberikan bantuan dalam bentuk material maupun immaterial. 

9. Satria Ady Nugraha, Mas Husni dan Mas Andy, Sahabat dan skaligus team 

survey yang telah membantu dalam pelaksanaan survey di Pelabuhan 

Somber Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

10. Bapak H. Rachmat Mudiyono dan Ibu Hj. Titik, ayah dan ibu asuh saya. 

Terimakasih untuk senantiasa membimbing dan mendampingi saya dalam 

mendalami ilmu agama dan ilmu-ilmu kehidupan bermasyarakat. 

11. Santri Seruni XII no.17 Mas Ilman, Dek Rahma, Dek Fawwaz, Mas Irfan, 

Mas Alfian, Mas Eko Ngudi, Mas Rusli, Evi sebagai sahabat, saudara dan 

teman perjuangan saya yang membantu dalam dukungan, semangat dan 

doa yang telah diberikan selama ini. 
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12. Keluarga Besar Kudus dan Semarang yang selalu mendoakan dan 

memberi semangat. 

13. Teman seangkatan dan seperjuangan Teknik Sipil 2014 yang saya sayangi 

dan banggakan. Kalian luar biasa. 

 

        Khoirudin Fakhri 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

 

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

(HR.Turmudzi) 

 

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan 

baik”. (HR. Thabrani) 

 

 

"Hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, 

sebagian yang setu mendukung/menguatkan bagian yang lainnya" 

(HR. Bukhari-Muslim) 

 

 

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya 

karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu 

penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama 

manusia“. (H.R Muslim) 

 

Satria Ady Nugraha 
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12. Keluarga Besar Semarang yang selalu mendoakan dan memberi semangat. 

13. Teman seangkatan dan seperjuangan Teknik Sipil 2014 yang saya sayangi 

dan banggakan. 

 

 

        Satria Ady Nugraha 
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KATA PENGANTAR 

 Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas segala 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN PENGAKTIFAN KEMBALI 

PELABUHAN SOMBER DI BALIKPAPAN KALMANTAN TIMUR.” Dapat 

terselesaikan. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang 

harus ditempuh setiap mahasiswa dan merupakan tahap akhir dalam 

menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana program strata satu (S1) pada Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan 

dan bantuan dari beberapa pihak,maka pada kesempatan ini ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga dari kedua penulis yang selalu 

mendoakan dan memberi perhatiannya atas dukungan moral, spiritual, 

financial selama ini. 

2. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dosen Pembimbiing I 

Tugas Akhir. 

3. Ibu Ir. Nina Anindyawati, MT selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir. 

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Strata Satu (S1), staf, dan karyawan 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

5. Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Sipil UNISSULA khususnya untuk 

Angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan dan bantuannya. 

6. Ibu Dr. Hj. Siti Sumiati, SE., Msi, serta semua Santri Seruni Mas Ilman, 

Dek Ustad Fawwaz, Dek Rahma, Mbak Desy, Mas Rusli, Mas Irfan, Mas 

Otoy, Mas Alfian, Evi, Eko Ngudi) yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan bagi kedua penulis. 

7. CV.STUDI TEKNIK, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan,yang telah 

memberikan bantuan dalam bentuk material maupun imaterial. 
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8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 

membantu secara moral dan material dalam menyelesaikan penulisan 

laporan Tugas Akhir ini. 

 

 Kami menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, baik dari segi pembahasan, segi pembahasan, segi pengkajian maupun 

cara penyusunan, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan kami, maka dari 

itu kami harapkan pendapat, saran dan kritik yang membangun demi penyusunan 

masa yang akan datang. 

 Akhir harapan kami, semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita 

semua dan terutama bagi penyusun sendiri untuk pedoman dan bekal kami 

melakukan tugas. 

 

 

Semarang, Januari 2018 

Penulis 

 

 

Khoirudin Fakhri 

Satria Ady Nugraha 
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