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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

Puji serta syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang mana 

atas rahmat dan karunia-NYA Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai pada 

waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada 

junjungan kita Nabi  Muhammad SAW. 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perencanaan Fly Over Jalan Jendral 

Sudirman Kabupaten Ciamis” ini ditujukan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil Strata Satu di 

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.  

Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa 

dari semua pihak, Laporan Tugas Akhir ini tidak akan dapat selesai tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini, 

yaitu kepada : 

1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, semangat, 

materi maupun moril sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik; 
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2. Bapak H. Asep Kurnia Hidayat, Ir., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

3. Bapak H. Herianto, M.T., selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Jurusan 

Teknik Sipil Universitas Siliwangi yang telah memberikan bimbingan 

dan banyak masukan kepada penulis; 

4. Bapak Ir. Agus Widodo, M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing 

dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini; Seluruh jajaran dosen di 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi; 

5. Kepala SBAP dan Kepala SBAU Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

beserta jajarannya; 

6. Sahabat dan seluruh rekan-rekan Teknik Sipil Universitas Siliwangi 

terutama angkatan 2013 yang selalu menjadi semangat dan motivasi bagi 

penulis; 

7. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan 

demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 



iv 

 

 

Tasikmalaya, Agustus 2018 

        

 

             Penulis 


