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MOTTO

ْس يُ ْسسًا
ِ ْس يُ ْسسًا ِإن َم َع ا ْن ُعس
ِ فَإِن َم َع ا ْن ُعس
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan”.
(QS. Al-Insyirah : 5-6)

ح َّللاُ نَ ُك ْم ۖ ََ ِإ َذا قِي َم ا ْو ُش ُزَا فَب ْو ُش ُزَا يَسْ فَ ِع
َ يَب أَيٍَُّب ان ِر
ِ ِيه آ َمىُُا ِإ َذا قِي َم نَ ُك ْم تَفَسحُُا فِي ا ْن َم َجبن
ِ س فَب ْف َسحُُا يَ ْف َس
ُن َخ ِبيس
َ ُت ۚ َََّللاُ ِب َمب تَ ْع َمه
َ يه آ َمىُُا ِم ْى ُك ْم ََان ِر
َ َّللاُ ان ِر
ٍ يه أَُتُُا ا ْن ِع ْه َم َد َز َجب
Allah akanimeninggikan orang-orangiyang berimanidiantara kamuidan orang-orangiyang
diberiiilmuipengetahuan beberapaiderajat.
(QS. Al-Mujadalah : 11)

ٌّب َعهَ ْي ُك ُم ْانقِتَب ُل ٌََُ َُ ُكسْ ي نَ ُك ْم ۖ ََ َع َس ٰى أَ ْن تَ ْك َسٌُُا َش ْيئًب ٌََُ َُ َخيْس نَ ُك ْم ۖ ََ َع َس ٰى أَ ْن تُ ِحبُُّا َش ْيئًب ٌََُ َُ َشس
َ ُِكت
ُن
َ نَ ُك ْم ۗ َََّللاُ يَ ْعهَ ُم ََأَ ْوتُ ْم ََل تَ ْعهَ ُم
Bolehijadi kamuimembenci sesuatu, padahaliia amatibaik bagiikamu. Dan bolehijadi
kamuimencintai sesuatu, padahaliia amat burukibagi kamu. Allah mahaimengetahui
sedangkanikamu tidakimengetahui.
(QS. Al-Baqarah : 216)

 ََ َم ْه أَ َزا َدٌُ َمب فَ َعهَ ْي ًِ ِبب ْن ِع ْه ِم،آخ َسةَ فَ َعهَ ْي ًِ ِبب ْن ِع ْه ِم
ِ  ََ َم ْه أَ َزا َد ْاَل،َم ْه أَ َزا َدان ُّد ْويَب فَ َعهَ ْي ًِ ِبب ْن ِع ْه ِم
“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang
siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa
menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.”
(HR. Turmudzi)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan”
xiii

(Chistopher Colombus)
“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas, yang penting kerja, kerja,
kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan akan menghasilkan alasan”
(Joko Widodo)
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PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan
hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada saya didalam setiap hidup yang saya
jalani. Perjuangan yang saya lakukan dala penyusunan Tugas Akhir ini saya
persembahkan teruntuk :
1. Mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt yang senantiasa memberi jalan
yang terbaik serta selalu dimudahkan di segala urusan saya untuk
menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
2. Untuk keluarga dan kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendoakan
saya serta selalu memberikan dorongan riil dan materiil yang tidak pernah bisa
saya balas jasanya.kedua.
3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT , Ph.D. Yang telah membimbing dan
memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya.
4. Ibu Dr. Henny Pratiwi Adi, ST, M.T yang telah membimbing dan mendukung
kelancaran penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan
ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna selama saya
menuntut ilmu di Fakultas Teknik UNISSULA.
6. Untuk teman seperjuangan saya Muhammad Syafril Adityawan yang selalu
memberi semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Untuk teman-teman angkatan 2015 Fakultas Teknik UNISSULA yang selalu
menghibur saat kesusahan dalam penyusunan laporan ini dengan memberikan
dukungan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
8. Untuk teman-teman KMFT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas
dukungan dan dorongan semangatnya saya ucapkan terimakasih.
Muhammad Fadhlur Rochman
NIM 3.02.015.04188
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah
yang saya rasakan hingga saat ini. Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :
1. Bapak Sukamto & Ibu Hj. Nur Hidayati selaku orang tua saya yang senantiasa
selalu mendoakan saya serta selalu memberikan dorongan riil dan materiil yang
tidak pernah bisa saya balas jasanya.
2. Adik saya Muhammad Ilham Ardhi yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT , Ph.D. Yang telah membimbing dan
memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya.
4. Ibu Dr. Henny Pratiwi Adi, ST, M.T yang telah membimbing dan mendukung
kelancaran penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan
ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna selama saya
menuntut ilmu di Fakultas Teknik UNISSULA.
6. Untuk partner saya Muhammad Fadhlur Rochman yang selalu siap dalam
mengerjakan tugas akhir ini.
7. Untuk teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Teknik UNISSULA khusus
Sedulur Sipil C 2015 yang selalu menghibur saat kesusahan dalam penyusunan
laporan ini dengan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan tugas
akhir ini.
8. Untuk Sahabat Tadika Mesra, KIS (Kos Ijo Organizer), Kontrakan Kwaron II,
Subur Residence, Thoriq Jamil, Faiz Mumtaz yang selalu menghibur dan
memberi semangat ketika saya terpuruk.
9.

Untuk Bapak Yono, Bapak Warno, Bapak Kardi, Bapak Ernan, Bapak Munir
yang banyak membantu dalam pembuatan simulasi alat praktikum.
Muhammad Syafril Adityawan
NIM 3.02.015.04202
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum.Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENGARUH BENTUK
PAVING BLOK TERHADAP GAYA VERTICAL DAN HORIZONTAL
PADA PERKERASAN BAHU JALAN” yang merupakan salah satu syarat
untuk menyelesaikan study S1 pada program studi Sipil Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kendala yang dihadapi
dalam menyusun tugas akhir ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka
tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan
kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :
1. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas
Teknik Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Ari Sentani, ST, MT. Selaku Ketua Program Studi Fakultas
Teknik Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D. Selaku Dosen
Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga
untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran,
kritik, saran dan dorongan semangat.
4. Ibu Dr. Henny Pratiwi Adi, ST, M.T. Selaku Dosen Pembimbing II
Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk
memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik,
saran dan dorongan semangat.
5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan program studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik UNISSULA.
6. Orang Tua dan Keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan
dan meberi dukungan moral, spiritual, dan finansial selama ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir
ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
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Penulis menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan,
dan pengalaman yang dimiliki, dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat
kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada
kesempurnaan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak
yang memerlukanya. Aamiin.
Wassalamu’alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Semarang, 13 Agustus 2019

Penulis
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