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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan 

atas kesabaran. 

Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi 

karena usaha dan kerja keras. 

Persembahan 

Tugas Akhir ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa 

syukur dan terima kasih kepada: 

Kedua orang tua saya yaitu IbuSumiah dan Bapak Joko 

Supriyadi, yang sangat saya hormati dan saya cintai, dimana 

tanpa dukungan doa dan kasih sayang mereka, saya tidak akan 

pernah berhasil menggapai gelar sebagai Sarjana Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota.  

Terima kasih untuk segala yang telah diberikan kepada saya 

selama ini.  
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KATA PENGANTAR 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan salam 

serta sholawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 

SAW. Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan tugas mata kuliah Tugas Akhir dengan judul 

“ANALISA PENGARUH HAMBATAN SAMPING TERHADAP KINERJA JALAN 

NGESREP TIMUR V DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG”. 

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh jenjang Sarjana 

Teknik. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, terutama : 

1. Dr. Al’ Aswad., ST. MT, selaku Ketua Jurusan Teknik 

Perencanaan Wilayah dan kota UNISSULA 

2. Ir. Rahmat Mudiyono, MT, Ph.D, selaku dosen pembimbing 

I atas bimbingan dan arahan serta petunjuk dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Agus Rochani, MT, selaku dosen pembimbing II atas 

bimbingan dan arahan serta petunjuk dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

4. Semua instansi terkait, Bappeda Kota Semarang, BPS 

Kota Semarang, yang telah meminjamkan data-data dalam 

rangka penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Kedua orang tuaku yang telah memberikan semangat dan 

do’anya selalu untukku. 

6. Rekan-rekan mahasiswa Planologi, teman – teman kost, 

terima kasih atas semangat yang diberikan, 

7. Tim Survey yang selalu bersedia membantu untuk 

kelengkapan data sebagai bagian penyusunan laporan 

ini. 

8. Semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terimakasih atas semuanya. 

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini banyak 

terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu 

sangat di harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Harapan penulis bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi 

rekan-rekan Mahasiswa Perencanaa Wilayah dan Kota UNNISULA 

khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

      Semarang, 03 Oktober 2017 


