
i 
 

TUGAS AKHIR 

 

EVALUASI KINERJA RUAS JALAN DOKTER WAHIDIN KOTA 

REMBANG PASCA BERLAKUNYA SISTEM SATU ARAH 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan 

Pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Mohammad Walin Ahda Nashihul Umam Rahadia 

30.2014.03852 30.2014.03877 

 

 

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

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) 

  



 

 
 

PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini Saya persembahkan kepada : 

 

 Ayahanda tercinta, Bapak Abdul Djamal, atas semua cinta, kasih sayang, perhatian 

dan doa selama ini. 

 Ibunda tercinta, Ibu Lilik Mahmudah, atas semua cinta, kasih sayang, perhatian, dan 

doa serta dukungan yang selalu beliau berikan kepada saya. 

 Kakak tersayang Handy dan Riska . Terima kasih atas semua dukungan dan doanya. 

 Untuk semua keluarga yang telah memberikan support selama ini,terimakasih banyak 

 Nashihul Umam Rahadian, teman seperjuangan, dan saudara dunia akhirat terima 

kasih banyak untuk perjuangan selama ini,semoga kedepan kelak selalu diberikan 

kemudahan segala urusan oleh Allah SWT. 

 Teman – teman SANGAK Dan DEMPEL yang selalu hadir memberikan semangat 

dan selalu ada dalam kondisi apapun suka maupun duka 

 Ibu/Bapak Dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang 
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 Teman – teman Fakultas Teknik UNISSULA seluruh angkatan yang telah 

memberikan semangat dan motivasi. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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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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