KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat
dan karunia-Nya Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam
semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad
SAW.
Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kinerja Simpang Tak
Bersinyal Dengan Bundaran ( Studi Kasus : Bundaran Cibiru Bandung )” ini
ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Teknik Sipil Strata Satu (S1) di Universitas Siliwangi.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan do’a
dari semua pihak, Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan
Laporan Tugas Akhir ini, yaitu kepada :
1.

Orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, do’a,
arahan, serta dukungan moril maupun materil.

2.

Bapak Prof. Dr.Eng. Aripin, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas
Siliwangi.

3.

Bapak H. Asep Kurnia Hidayat, Ir., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Siliwangi.

4.

Ibu Nina Herlina, Dra., M.T. selaku dosen pembimbing 1 atas masukan dan
bimbingan yang diberikan selama penyusunan tugas akhir ini.
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5.

Bapak Gary Raya Prima S.Pd., M.T selaku dosen pembimbing 2 atas masukan
dan bimbingan yang diberikan selama penyusunan tugas akhir ini.

6.

Bapak Ir. Herianto, M.T., selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan
kepada penulis.

7.

Seluruh jajaran dosen, TU dan SBAP di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.

8.

Seluruh rekan-rekan Teknik Sipil Universitas Siliwangi terutama angkatan
2015 serta kakak tingkat dan adik tingkat yang telah banyak memberikan
bantuan moril, tempat, waktu, doa dan dukungannya.

9.

Dinas Perhubungan yang telah membantu dalam proses pengerjaan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu
dalam penelitian tugas akhir ini.
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun
sangat diharapkan.
Akhir kata semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan pihak-pihak yang
telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini dan semoga Laporan Tugas
Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca
Tasikmalaya, Maret 2020

Penulis,
Muhammad Rois Anshorulloh
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