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MOTO 

 

 Rizky Cahyani  
 

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" QS. Al- 

Anfal ayat 66. 

 

 

 

 Siti Istianah  
 

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia 

adalah seperti berperang di jalan Allah hinggang pulang. 

(H.R.Tirmidzi) 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr. Wb 
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memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapan menyelesaikan 

laporan tugas akhir dengan judul “Perencanaan Ulang Perkerasan Jalan Kaku (Rigid 

Pavement) – Studi Kasus Jalan Bonang-Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak”. Diajukan untuk memenuhi Persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan 

Program Sarjana (S1) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyajian laporan tugas akhir ini, penyusun menyadari dengan 

sepenuhnya atas segala kekurangan yang didapatkan sehingga penyusun sangan 
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