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MOTTO

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk

(kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab

yang member penerangan. (QS. Luqman: 20)

dan agar orang-orang yang telah di beri ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran

itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka

kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang

yang beriman kepada jalan yang lurus. (QS. Al Hajj : 54)

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.

(HR. Bukhari dan Muslim)

Pengetahuan tentang apa pun, karena segala sesuatu memiliki sebab, tidak

diperoleh atau tidak akan lengkap kecuali diketahui penyebabnya.

(Ibnu Sina-Avicenna)

Science without religion is lame, religion without science is blind.

(Albert Einstein)
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PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

 Allah SWT, Sang Maha Ilmu, tujuan pertama dan utama, yang telah memberi

begitu banyak kenikmatan dalam hidup.

 Nabi Muhammad SAW, Sang Pemimpin danteladanterhebat yang pernah

lahir di dunia ini.

 Kedua orang tua saya, Bapak Prasetyo dan Ibu Umiyati yang senantiasa

selalu memberikan doa,kasih sayang, dukungan, semangat, perhatian dan

masih banyak lagi hal lain yang telah diberikan kepada saya.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat allah swt, berkat rahmat

dan hidayah-nya kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Analisis

Daya Dukung Pondasi Bored Pile Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol

Bawen-Salatiga Paket 3.1”.

Adapun maksud dari pembuatan tugas ini selain untuk menanbah

pengetahuan kami, juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademi

dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana strata satu (S1) pada Jurusan

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.

Selesainya tugas ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh

karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih

kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Pratikso, MST, PhD Selaku Dosen Pembimbing I.

2. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT Selaku Dosen Pembimbing II.

3. Kedua orang tua kami yang telah memberi kami bantuan material maupun

spiritual.

4. Semua dosen yang telah membagikan ilmunya kepada kami.

5. Semua staff di fakultas teknik yang telah membantu kami dalam proses

pembelajaran di kampus.

6. Kakak dan adik kami yang senantiasa memberikan motivasi.

7. Sahabat dan rekan belajar kami yang telah membantu dan memberikan

motivasi.

8. Teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan keceriaan,

kekeluargaan, dorongan dan semangatnya hingga tugas akhir ini selesai.

9. Semua pihak yang berpartisipasi hingga selesainya tugas akhir ini yang

tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
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Kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna

penyempurnaan tugas-tugas berikutnya. Semoga tugas ini bermanfaat bagi

pembaca dan khususnya bagi penyususn.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Semarang, September 2016

Adib Aminudin dan Nabilla Zatalina Devi


