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MOTTO 

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah : 

153) 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari mungkar. Dan mereka itulah 

orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran : 104) 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan berimanlah kepada 

rasul-Nya (Muhammad), niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, 

dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia 

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang. (Q.S. Al-Hadid : 

28) 

Jika kau mudah menyerah, kau tidak akan pernah mencapai tujuanmu. 

Kerjakan selesailan. 

Agama YES prestasi OK, sukses dunia akhirat. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum.Wr.Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini, yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 

Program Sarjana Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan  Agung Semarang, dengan 

judul “Evaluasi Kinerja Jalan Purwodadi – Blora Akibat Terjadinya 

Pertumbuhan Perekonomian Dikawasan Jalan Purwodadi - Blora (Studi Kasus 

Pada Segmen Jalan Purwodadi - Blora Segmen Polsek Tawangharjo Sampai 

Perempatan Desa Tawangharjo)”. 

Penyelesaian laporan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Program Studi 

Strata 1 (S1) di Fakultas Teknik JurusaniTeknik Sipil UniversitasiIslam Sultan Agung 

Semarang. 

Laporan Tugas Akhir ini semata-mata tidak terlepas dari bantuan  berbagai pihak 

yang sangat membantu. Untuk itu tiada kata-kata yang lebih tepat selain ucapan terima 

kasih kepada:  

1. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT., selaku Dosen Pembimbing I Tugas 

Akhir, yang telahimeluangkan 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. Bapak Ari Sentani ST., MSc, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir dan 

selaku Ketua Jurusan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung yang 

telahimeluangkan 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. Ibu Ir, Gata Dian Asfari, MT., selaku Dosen Pembanding Tugas Akhir, yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam perbaikan laporan Tugas 

Akhir. 

4. Semua pihakiyang telah membantuidalam penyelesaian Tugas Akhiriini yang 

tidak dapat.kami sebutkan.satu persatu. 
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Disadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman 

yang kami miliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, segala saran dari pembaca sangat kami harapkan demi hasil yang lebih baik 

dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 

(S1) Fakultas Teknik JurusaniTeknik Sipil UniversitasiIslam Sultan Agung.Semarang. 

Wassalamu’alaikum  Wr.  Wb. 

Semarang,     Februari  2020 
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