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MOTTO
ُش زُا فَان شْ ز
ۖفاإِذا فقِيلاف شفْ ز
ُش زُا ف
َّ يانفأايُّ اهنف لَّذِينا فآ امنزو فإِذا فقِيلافلا زك شمفتافا
س زحو فيا شف ا
س زحو فَِيف شل ام اجن ِل ِسفَان شَ ا
سحِف للَّهزفلا زك شمف ا
ٍ فا لَّذِينا فأزاتزو ف شل ِع شل امفدا ار اجن
ۚفا للَّهزفبِ امنففت ا شع املزونا ف اخبِيرف
ِ يا شرَاعِف للَّهزف لَّذِينا فآ امنزو
تف ا
فم شن زك شم ا
Allah akanimeninggikan orang-orangiyang berimanidiantara kamuidan orangorangiyang diberiiilmuipengetahuan beberapaiderajat.
(QS. Al-Mujadalah : 11)
نفاُ ازوفَارف
س ٰىفأ ا شنفت ز ِحبُّو ف ا
س ٰىفأا شنفت ا شك ارُزو ف ا
زكتِ ا
ۖفا اع ا
ۖفا اع ا
َشفيًئ ا ا
نفاُ ازوف اخيشرفلا زك شمف ا
َ شيًئ ا ا
زفاُ ازوف زك شرهفلا زك شمف ا
بف اعلا شي زك زمف شل ِقت انل ا
فاأ ا شْت ز شم افَلفتا شعلا زموناف
ۗفا للَّهزفيا شعلا زم ا
لا زك شمف ا
Bolehijadi kamuimembenci sesuatu, padahaliia amatibaik bagiikamu. Dan
bolehijadi kamuimencintai sesuatu, padahaliia amat burukibagi kamu. Allah
mahaimengetahui sedangkanikamu tidakimengetahui.
(QS. Al-Baqarah : 216)

Barangiisiapa keluariimencari ilmuiimaka dia beradaiidi jalan Allah.
(HR. Turmudzi)

Jangan meyerah badai pasti berlalu, jangan menyerah atas impianmu, impian
memberimu tujuan hidup, ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan,
kebahagiaanlah kunci dari sukses.
(M Miftakul Rizki ST)

Ingatlah Allah, maka Allah mengingatmu
( QS. Al- Baqarah : 152)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(QS. AlamNasyroh: 6)
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DEDIKASI
Tugas akhir ini saya dedikasikan untuk pengetahuan Teknik Sipil pada umumnya
dan Teknik Jembatan pada khususnya dan sebagai ibadah saya kepada Allah
SWT.
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UCAPAN TERIMAKASIH
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullah. Wabarakatuh.
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tuhan semesta alam yang karena
ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul Desain
struktur atas jembatan Through Arch. Shalawat dan salamisemoga tetap
terlimpahiacurahkan kepadaiajunjungan Nabi Muhammad SAW. besertaiapara
sahabatnya.
TugasiAkhir
iniidiajukan
untukimemenuhi
persyaratanidalam
menyelesaikan PendidikaniStrata Satui (S1) padaiFakultas TeknikiProgram
StudiiTeknik Sipil UniversitasiaIslam SultaniaAgung (UNISSULA) Semarang.
Denganiiselesainya TugasiAkhir iniitidak lepasidari bantuan banyakiipihak yang
telahimemberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penyusun
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Yth. iBapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selakuiDekan
FakultasiTeknik UNISSULA.
2. Yth. Bapak Ari Sentani, ST., M.Sc selakuiKetua ProgramiStudi Teknik
SipiliFakultas TeknikiiUNISSULA atas segalaiibantuan daniidukungan yang
telahidiberikan.
3. Yth. Bapak Ir. H. Gatot Rusbintardjo,M.R.Eng MSc.,Ph.D selakuiDosen
PembimbingiI Tugas Akhir, yang telahimeluangkan waktuiidan tenagaiiuntuk
memberikaniibimbingan dengan penuhikesabaran, pemikiran, kritik, saranidan
doronganisemangat.
4. Yth. Bapak Muhamad Rusli Ahyar ST., MT selaku DoseniPembimbing II
Tugas
Akhir,
yangitelah
meluangkaniwaktu
dan
tenagaiuntuk
memberikanibimbingan dengan penuhikesabaran, pemikiran, kritik, saranidan
doronganisemangat.
5. Orangitua, keluarga, sertaisahabat-sahabat dari keduaipenulis atasidukungan
dan serta bantuaniyang telahidiberikan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh
dari kesempurnaaniidan masih banyakikekurangan-kekurangan dari segiikualitas
dan kuantitasimaupun dari ilmuipengetahuan yang penyusunikuasai. Oleh
karenaiitu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun
untuk kesempurnaan laporan tugas kedepannya.dan semoga bermanfaat bagi
institusi pendidikan untuk kedepannya.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Semarang,

Agustus 2019
Penulis

M Rizqon Herviyanto
30.2015.04.200
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