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MOTTO

َّاك نَ ْستَ ِعي ُن
َ َّاك نَ ْعبُد ُ َو ِإي
َ ِإي



Artinya : Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah
kami meminta pertolongan. (Q.S. Al Fatihah : 5)

اس نَض ِْربُ َها ْاْل َ ْمثَا ُل َوتِ ْل َك
ِ َّْالعَا ِل ُمونَ إِ َّّل يَ ْع ِقلُ َها َو َما ۖ ِللن



Artinya : Dan perumpamaan – perumpamaan ini Kami buat untuk manusia;
dan tiada yang memahaminya kecuali orang – orang yang berilmu. (Q.S. Ar’Rad : 16)

َع ِن ْال َعالَ ِمين
َ ي
ٌّ َِو َم ْن َجا َهدَ فَإِنَّ َما يُ َجا ِهد ُ ِل َن ْف ِس ِه ۚ ِإ َّن اللَّهَ لَغَن



Artinya : Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu
adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Al Ankabut : 6)


Jangan lah kita terlalu terpesona dengan nikmat dunia yang hanya sementara.



Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru –
gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.
(HR.Tabrani)



Sebaik – baik kamu adalah orang yang mempelajari Al – Qur’an dan
mengajarkannya.(HR.Bukhari)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini
penulis persembahkan untuk :
1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Zuhdan Na’im dan
Ibu Agustina Kartikasari, atas semua cinta, pengertian, kasih sayang,
kesabaran, dan doa.
2. Kakak dan Adik yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik.
3. M Kelvin Bagaskara rekan tugas dan teman seperjuangan.
4. Dosen pembimbing yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
5. Teman – teman teknik sipil B 2016 yang selalu mendukung dan
semangat.
6. Teman teknik sipil se-Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan
dan semangat.
7. Teman – teman Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil dan seluruh
Mahasiswa Teknik UNISSULA
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kita rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tuhan semesta alam yang
karena ridho-Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan
baik tentang “Pengelolaan Air Irigasi dengan Pompa Tenaga Surya Berbasis
Aplikasi (Android/Ios/Windows) di Desa Banjar Mulyo Kabupaten
Pemalang Jawa Tengah”. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan
kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Tujuan penyelesaian laporan ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan
Program studi Strata 1 (S1) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah
memberikan masukan-masukan kepada penyusun. Untuk itu tiada kata-kata yang
lebbih tepat selain ucapan terima kasih kepada:
1.

Allah SWT. Yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan laporan
tugas akhir ini.

2.

Ir. Rachmad Mudiyono, MT.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ari Sentani, ST.,M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4.

Ir. Moh Faiqun Ni’am, MT., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Tugas
Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, keritik, saran dan dorongan
semangat.
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5.

Ir. Gata Dian Asfari, MT selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang
telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dengan
penuh kesabaran, pemikiran, keritik, saran dan dorongan semangat.

6.

Dan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian Tugas
Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan,
dan pengalaman yang dimiliki, 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 Jurusan Teknik Sipil
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata penyusun mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga
Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk institusi pendidikan kedepannya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 Februari 2020
Herry Nopiyanto
3.02.016.04420
M Kelvin Bagaskara
3.02.016.04437
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