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MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d : 11)

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

(Qs. Huud : 88)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha

penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada saya

saat ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Djumari

danIbu Siti Badriyah, sebagai penyemangat terbesar dalam hidup, yang

tak pernah lupa menyebut nama saya dalam doanya, serta memberikan

dukungan berupa moril maupun materiil dan kasih sayang yang luar biasa.

2. Kakak saya Wahidatul Arifah, Siti Zubaidah, dan Syarifatul Ulya yang

selalu member semangat selama mengerjakan Tugas Akhir, serta ponakan

saya Haidar, Embun, Mutiara, Zafran, dan Arka yang selalu menghibur

selama saya merasa jenuh mengerjakan Tugas Akhir.

3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D. Dekan sekaligus dosen

pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya serta

memberikan arahan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan Tugas

Akhir ini.

4. Ibu Dra. Hj. Nafi’ah., M.Si selaku dosen pembimbing yang tidak pernah

lelah memberikan ilmunya serta memberikan arahan semangat dan

dorongan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Ir. M Faiqun Ni’am, MT, Ph.D selaku dosen pembanding yang

memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk skripsi ini.

6. Dosen Fakultas Teknik terutama dosen Teknik Sipil, yang telah

membagikan ilmu, mendidik kami, hingga mengerti banyak hal saat ini.

7. Yunita Anggraeni (Partner TA) yang selama ini berjuang bersama

menyelesaikan Tugas Akhir dan melewati suka duka selama mengerjakan

Tugas Akhir.

8. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu.

Inayatus Sholichah

30.2015.04.147
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkansegala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Akhirdengan judul ”Analisis Perbedaan Tebal Perkerasan Kaku Antara

Metode Bina Marga 2002 Dan Metode AASHTO 1993” guna memenuhi

salahsatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi

Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada  :

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

semangat untuk kami serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan

tugas akhir.

2. Ibu Dra. Hj. Nafi’ah., M.Si selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, yang

telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada

kami dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan semangat untuk

kami serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir.

3. Bapak Ir. M Faiqun Ni’am, MT., Ph.D selaku dosen pembanding tugas akhir

yang memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat serta

memberikan arahan semangat dan membantu menyempurnakan Tugas Akhir

ini.

4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang

tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2019

Penulis
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