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MOTTO


Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan
barangsiapa

yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu.
(Surat At-Talaq Ayat 3)


Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh (urusan)
yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap
(Qs. Alam Nasyrah: 7,9)



"Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga."
(HR Tirmidzi No. 2570)



Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore the
character, and the character created fate.
(Aristoteles)



Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan..
(Buya Hamka)



Life sould not be made difficult.
(SATR)

iv

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

 Allah Azza Wa Jalla, Sang Maha Ilmu, Maha Agung, Maha Perkasa maupun
Maha Bijaksana yang telah memberi begitu banyak kenikmatan dalam hidup
 Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthallib, Sang Pemimpin dan
teladan terhebat yang pernah lahir di dunia ini yang menjadi panutan seluruh
umat di dunia
 Ayah tercinta, H. Muntasir, atas semua cinta, pengertian, kasih sayang,
kesabaran, dan doa.
 Ibunda tercinta Alm. Hj. Sunaryati yang semoga semua amal saleh yang saya
kerjakan dapat sampai kepada beliau dan mendapat ridho dari Allah SWT
 Kakak-kakakku tersayang dan Kakak iparku : M. Wakhid Nur Yasin, M. Nur
Isna Dzulfikri dan Aisya Marin
 Keponakanku Gania Rizki Almahira yang telah menjadi penghilang stress
selama mengerjakan tugas akhir ini.
 Syaiful Anam sahabat, rekan kerja, teman seperjuangan dan saudara dunia
akhirat.
 Ir. M. Faiqun Ni’am., MT., Ph.D, dan Prof. Dr. H. Ir. S. Imam Wahyudi, DEA,
selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan pelajaran yang
berarti, yang tidak henti-hentinya memberikan suntikan motivasi selama ini.
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 Andri Kurniawan, ST yang telah bersedia membantu dan memudahkan dalam
mendapatkan data yang dibutuhkan beserta masukkan yang bermanfaat.
 Deita Minka Iffati, Amd. yang memberi dukungan.motivasi dan do’a.
 Teman-teman kos A-53, beserta kelompok Tenggeng ciwi-ciwi yang telah
memberikan nuansa suka dan duka dalam penyusunan tugas akhir ini.
 Teman-teman Fakultas Teknik Jurusan Sipil angkatan 2012,2013 dan seluruh
Mahasiswa Teknik UNISSULA yang selalu memberikan semangat dan
motivasi.

M. Munarudin Hafid
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini
merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana strata I pada
Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Dalam menyusun Skripsi ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk
menyajikan hasil yang terbaik dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku. Namun
karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami serta waktu yang ada, maka
penyajian Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat kami harapkan demi menyempurnakan Skripsi ini lebih
lanjut.
Selama penyusunan Skripsi ini, tentunya banyak yang memberikan bantuan
baik moril maupun materil. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima
kasih kepada pihak-pihak yang terhormat :
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5. Ucapan terima kasih kepada Antek (Anak Teknik ) CS SIPIL 013 selaku teman
seperjuangan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang senantiasa dengan
ikhlas turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyusun Skripsi ini
yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pada
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