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MOTTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu
berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
(Q.S. AL – Isra : 7)

Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan
kepadanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang
dikehendaki)
(Q.S. Ath – Thalaq : 3)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Q.S. Al Baqarah: 153)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui
sedangkan kamu tidak mengetahui.
(Q.S. Al Baqarah : 216)

Dan orang mukmin yang paling sempurna imanya adalah mereka yang paling baik
akhlaknya.
(H.R. Ahmad)

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di
jalan Allah hingga pulang.
(H.R. Tirmidzi)
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan
karunia – Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Evaluasi
Kinerja Ruas Jalan Dokter Wahidin Kota Rembang Pasca Berlakunya sistem Satu
Arah. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program
Sarjana Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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