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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT maha kuasa atas segala fakta 

dan realita yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ( Skripsi ) ini dengan lancar dan sesuai pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan pada periode antara bulan 

Februari 2018 – Juli 2018, yang mana isinya ialah Analisis Simpang Bersinyal 

Terhadap Kinerja Ruas Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat. 

Laporan ini merupakan hasil dari penelitian yang ditujukan untuk melengkapi 

Tugas Akhir dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi dan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi S-1 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang dengan tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk baik dari segi 

moril, maupun materil, langsung maupun tidak langsung sehingga Tugas Akhir ini 

dapat  terselesaikan. 

Terima kasih yang sebesar – besarnya kami ucapkan kepada : 

1.! Allah SWT  karena telah memberikan saya kesempatan untuk hidup sebagai 

seorang khalifah dimuka bumi. 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan pada periode antara bulan 

Februari 2018 – Juli 2018, yang mana isinya ialah Analisis Simpang Bersinyal 

adap Kinerja Ruas Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat.

Laporan ini merupakan hasil dari penelitian yang ditujukan untuk melengkapi 

Tugas Akhir dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi dan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi S

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang dengan tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk baik dari segi 
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2.! Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan suport dan doa 

yang tiada henti, yang sudah dengan sabar mendidik saya hingga sampai 

saat ini, serta dukungan fasilitas dan financial kepada saya. 

3.! Kepada Ir. Sylvia Indriany, MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 

yang telah banyak sekali membantu penulisan Tugas Akhir ini dari awal 

pelaksanaan hingga selesai. Dan untuk waktunya yang beliau berikan pada 

saat bimbingan. 

4.! Acep Hidayat, ST, MT selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil yang telah 

memudahkan jalan kami untuk pelaksanaan kerja praktek kami. 

5.! Ir. Agus Suroso, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

menyediakan waktu selama saya menjalani perkuliahan ini untuk bimbingan 

pengisian KRS 

6.! Segenap Dosen dan Staff Program Studi Teknik Sipil, yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu namanya. 

7.! Andri Susila Pratama, S.Ikom, Mikom. Terima kasih untuk tiap detik yang 

telah dilalui. Dan dorongan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

8.! Kepada para mantan yang telah membuat saya tegar, serta membuat saya 

berubah menjadi yang lebih baik dari hari lalu, terimakasih terutama untuk 

mantan tersayang saya Pevita Pearce, yang selalu menginspirasi hidup saya. 

Acep Hidayat, ST, MT selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil yang telah 

memudahkan jalan kami untuk pelaksanaan kerja praktek kami.

Ir. Agus Suroso, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

menyediakan waktu selama saya menjalani perkuliahan ini untuk bimbingan 

pengisian KRS

Segenap Dosen dan Staff Program Studi Teknik Sipil, yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu namanya.

Andri Susila Pratama, S.Ikom, Mikom. Terima kasih untuk tiap detik yang 
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9.! Santri-santri saya KH Wisnu Nurhadi, H Icat, Al-Habib Achmad Soekoco 

Bin Lasmin, Syaikh Sandy Surlianto, H Fajriansyah Syam yang turut serta 

mendoakan dan memberikan suport kepada saya walaupun hanya sedikit.  

10.! Teman teman yang sama sekali tidak membantu malah ngajak saya 

nongkrong dan karaoke Rio Harista ST, Eko ST, Benyok ST bin Ayomi, 

Robby ST, dan masih banyak lagi 

11.! Rekan-rekan Teknik Sipil 2012 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang penulis.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

masih jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh itu kritik serta saran yang 

membangun akan sangat membantu sekali. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

 

     

  Jakarta,  Juli 2018 

 

          Penulis 
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