KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan
karunia-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kinerja Simpang Tak
Bersinyal dan Ruas Jalan Otista Raya – Pajajaran – Bambu Apus” yang merupakan salah
satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Mercu Buana.
Tugas Akhir berisi analisis kinerja simpang tak bersinyal dan ruas Jalan Otista Raya –
Pajajaran – Bambu Apus, dimana dalam proses analisisnya mengevaluasi arus lalu lintas
aktual terhadap kondisi geometrik jalan dan simpang aktual yang mengacu pada beberapa
parameter penilaian kinerja simpang dan ruas jalan dalam Pedoman Kapasitas Jalan
Indonesia 2014.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan
dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:
1. Allah SWT, atas segala karunia-Nya sehingga senantiasa diberikan kemudahan
dan kelancaran dala penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Kedua Orang tua tercinta, Bapak. H. Warsono dan Ibu Hj. Siti Jarinah beserta
keluarga yang senantiasa memberikan dukungan penuh dengan ikhlas baik moril,
materiil dan doa.
3. Bapak Ir. Muhammad Isradi, M.T., IPM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir
yang senantiasa membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan Tugas
Akhir ini.
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4. Bapak Acep Hidayat, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana.
5. Intan Ayu Hapsari, A.Md. yang telah membantu dalam penyusunan dan
senantiasa memberikan dukungan moril.
6. Rekan-rekan mahasiswa kelas karyawan Reguler 2 angkatan 2018 yang telah
memberikan saran dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan
untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Dan pada akhirnya, semoga Tugas Akhir dapat
bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, Agustus 2019
Penulis

Muhamad Triadi, A.Md.
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