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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Studi 

Volume, Kecepatan, dan Derajat Kejenuhan pada Simpang Tak Bersinyal dan Ruas 

Jalan. Studi Kasus : Jl. Raya Serang – Jl. Raya Curug)”. Tugas akhir ini disusun sebagai 

syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas 

Meccu Buana. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

dengan tulus ikhlas membantu dan mendukung saya secara moril maupun materil, 

langsung maupun tidak langsung sehingga Tugas Akhir ini dapat saya selesaikan 

dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang sebesar- besarnya saya ucapkan kepada : 

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

saya sehingga dapat menjalankan Kerja Praktek dengan baik dan lancar. 

2. Kedua orang tua saya yang tidak pernah berhenti mendukung saya berupa dukungan 

kasih sayang, perhatian, nasihat serta doa yang tulus yang sangat memotivasi saya, 

juga dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada saya. 

3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Mercu Buana. 

4. Bapak M. Isradi ST, MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar 

membimbing dan memberikan nasihat-nasihat kepada saya serta saran yang dapat 

menambah wawasan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik. 
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5. Seluruh dosen – dosen Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah meberikan 

banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya. 

6. M. Rizki Junianto yang dengan sabar membantu dan mendukung saya dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Yang selalu siap ketika saya membutuhkan bantuan 

dan menjadi penyemangat ketika lelah. Just praying, hopefully successful will come 

to us. 

7. Firdha, Winda, Rahmadia, Fildza dan Kiki yang telah memberikan bantuan dan 

meluangkan waktunya untuk membantu saya survey di jalan.  

8. Dan seluruh sahabat – sahabat saya Crazy Family, Kyopo, Garuda, dan Teknik Sipil 

Angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan semangat dan doa untuk 

kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini. 

Saya menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Untuk itu saya berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya saya berharap semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi kalangan Teknik Sipil 

 

Jakarta, 26 April 2018 
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