
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam 

Nabi kita Muhammad SAW. 

Tugas Akhir yang berjudul “REDESIGN GEOMETRIK JALAN REL 
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persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil Strata Satu di 
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dari semua pihak, Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada: 

1. Orang tua dan keluarga yang senantiasa bersabar, memberikan penulis 

motivasi, do’a, serta dukungan moril maupun materil. 
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4. Bapak H. Asep Kurnia Hidayat , Ir., M.T.,  selaku Ketua Jurusan Teknik 

Sipil Universitas Siliwangi dan juga Dosen Pembimbing I, yang telah 

memberikan bimbingan, saran, dan motivasi bagi penulis. 

5. Bapak Pengki Irawan, S.TP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Siliwangi dan juga Dosen Wali, yang telah memberikan 

bimbingan, saran, dan motivasi bagi penulis. 

6. Bapak H. Herianto, Ir, M.T., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang 

selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

7. Bapak Hendra, M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis. 



8. Seluruh jajaran dosen di Jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi yang 

telah memberikan ilmu kepada penulis. 

9. Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung yang telah membantu 

memberikan data dan informasi kepada penulis. 

10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Teknik Sipil 2016 yang telah banyak 

membantu, memberikan dukungan, pengalaman, dan kenangan yang tak 

ternilai kepada penulis. 

11. Seluruh keluarga besar Teknik Sipil Universitas Siliwangi. 

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Untuk 

itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan 

laporan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya. 
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