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TUGA^ AKHIR

( TUGAS DESIGN )

Diberikan kepada :

1. NANAUG FIRHANSYAH

2027/TS.

2. YUSUF HASUKI

1576/TS.

Rencanakan Jalan Lingkar ( Arteri ) untuk kota Suko-

harjo, ditinjau dari segi :

- Ekonomi

- T e k n i k.

Perencanaan tersebut untuk masa 25 tahun mendstang dan

perencanaan siap dilelangkan yaitu berisikan :

- Gambar album konstruksi

- RKS, RAB, Net work planning, 'S' Curve dan

Time Schedule.

Ir. H. Ruswan SudJ.rp,
Asisten Pembimbing.
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Semarang, 11 Maret '89

Prof. Ir. R. Soediro.
Dosen Pembimbing.



KATA PENGANTAR

Kehadlirat Allah SWT Jualah segala puji dan rasa syukur

kami panjatkan, serta shalawat dan salam atas junjungan Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan penglkutnya; karena

atas limpah taufiq, hidayah serta rahmat-Nya pula penyusun da-

pat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai satu kewajiban dalam

melengkapi persyaratan akademis, untuk memperoleh derajat Sar-

Jana Kegara jen^ang pendidikan S 1 (STRATA 1) pada Jurusan Tek

nik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia.

Dalam raemenuhi persyaratan tersebut di atas, penyusun te-

lah menyelesaikan suatu tugas dengan judul "Rencana Pembangun-

an Jalan Lingkar Kota Sukoharjo di Daerah Tingkat II Kabupaten

Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah". Disamping itu, tugas ini Ju-

ga merupakan bekal pengetahuan ilraiah bagi penyusun dalam me-

mahami masalah prasarana transpotasi darat yang berkaitan erat

dengan kepentingan masyarkat umum.

Tak dapat pula diabaikan, adanya bantuan dari beberapa pi

hak di dalam kami menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini,

yang sekaligus dengan keikhlasan dan kerendahan hati penyusun

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

yang terhormat :

1. Bapak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V

Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Bapak Ir. M. Samsudin, selaku Dekan Fakultas Teknik Univer

sitas Islam Indonesia ;

3. Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro ;
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4. Bapak Prof.Ir.R. Soediro, selaku Dosen Pembimbing Tugas

Akhir ;

5. Bapak Ir.H. Ruswan Sudiro, selaku Assisten Dosen Pern -

bijnbing ;

6. Bapak Bupati kota Sukoharjo Daerah Tingkat II Kabupaten

Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

7. Kedua orang tua kami, Ibunda dan Ayahnda yang telah membe-

rikan bantuan moril maupun raateriil, dorongan serta do'a

restunya ;

dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu da

lam lembaran kecll ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan oleh beliau-beliau

yang penyusun sebutkan di atas, merupakan satu bukti amal di-

hadapan Yang Maha Kuasa ; dan mendapat balasan berlipat ganda

dari-Nya.

Sebagai penyusun kami menyadari sepenuhnya, bahwa Tugas

Akhir ini masih Jauh dari kata "sempurna" baik isi maupun cara

penyajiannya. Hal ini adalah dikarenakan keterbatasan kemam -

puan yang kami railiki. Untuk itu kritik serta saran positif

dari semua pihak sangat kami harapkan derai perbaikan di masa

mendatang.

Sebagai penutup kata, penyusun masih menaruh harap semoga

penyajian tulisan ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri

dan bermanfaat pula bagi siapa saja yang memerlukannya. Amiin

Yogyakarta, Juni 198 9

Penyusun.
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