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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 

Judul “Analisis Kinerja Ruas Dan Simpang Jalan Kemanggisan Raya – Gili 

Sampeng Jakarta Barat Dengan Metode MKJI 1997”. 

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pengamatan dan data-data yang kami 

peroleh dari penelitian dan survey di lapangan. 

Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) jurusan Teknik 

Sipil di Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu, membimbing, memberikan dukungan dalam penyelesaian 

penyusunan tugas akhir ini. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada : 

1. Allah SWT atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran yang diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan 

lancar. 

2. Kepada orang tua dan keluarga kami tercinta yang tidak pernah berhenti 

memberikan support, semangat, doa, serta dukungan dalam dalam 

menyusun Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku ketua program studi Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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4. Bapak Ir. Hermanto Dwiatmoko, MSTr., IPU selaku dosen pembimbing 

Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-

masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Semua Dosen dan Staff Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, yang tidak 

bisa disebutkan satu-persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa 

hormat kami. 

6. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah 

berbagi pengalamanya. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada mereka 

semua, semoga mendapat balasan yang lebih atas segala bantuan yang telah 

mereka berikan. 

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun akan sangat membantu. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Amin 

Jakarta, 13 Januari 2018 
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