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MOTO

 Rizky Cahyani
"Barang

siapa

yang

bersungguh

sungguh,

sesungguhnya

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" QS. AlAnfal 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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Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan
maha penyayang, atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada saya
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motivator

Mutomimah sebagai
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan mengucapkan puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah
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
membutuhkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait, serta saran
yang bersifat membangun sehingga penyusun laporan tugas akhir ini menjadi lebih
sempurna.
Maka kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada yang terhormat :
1.

Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku dosen pembimbing I tugas
akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan
kepada kami dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan semagat
untuk kami serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir.

2.

Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT selaku dosen pembimbing II tugas akhir,
yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan
kepada kami dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan semagat
untuk kami serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir.

3.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang
tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga para
pembaca titik.

Wassalamualaikum Wr. Wb
Semarang, Agustus 2019
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