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 MOTTO 

 

 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma’ruf, dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka 

ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.s. Ali 

‘Imran : 110) 

 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.s. al-Mujadalah : 11) 

 

 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.s. Ar Rahman : 

13) 

 

 Akan ku berikan ilmu yang ku miliki sepada siapapun, asal mereka mau 

memanfaatkan ilmu yang telah ku berikan. (Imam Syafi’i) 

 

 Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ialah adalah seperti berperang di 

jalan Allah hingga pulang. (H.R.Tirmidzi) 

 

 

  

http://rasyid-ic.blogspot.com/2012/03/islam-dan-seni-budaya.html
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PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini Saya persembahkan kepada : 

 

 Ayahanda tercinta, Ayah Ahmad Ruslan, atas restu, limpahan doa dan kasih sayang 

yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik. 

 Ibunda tercinta, Ibu Hariati, atas restu, limpahan doa dan kasih sayang yang tak 

terhingga dan selalu memberikan yang terbaik. 

 Adik - adikku tersayang : Astri Mulia, Hardianto, Hadhidayat, dan Hermawati. 

Terima kasih atas semua dukungannya. 

 Ice Rahmawati, rekan kerja, teman seperjuangan dan saudara dunia akhirat. 
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dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku. 

 Bapak/Ibu dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah membekali ilmu kepadaku. 

 Syahrul, S. Kom., terima kasih atas motivasi, perhatian dan semangat yang 

menginspirasi. 
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 Teman – teman Fakultas Teknik UNISSULA seluruh angkatan khususnya angkatan 

2013  yang telah memberikan semangat dan motivasi. 
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Tugas Akhir ini Saya persembahkan kepada : 

 

 Ayahanda yang ku cintai, yaitu Ayah Anwar H. Ahmad yang begitu sangat ku 

banggakan, terimakasih atas dukungan serta do’a yang yang tak pernah lelah engkau 

panjatkan kepada Allah S.W.T hanya untuk anakmu ini. 

 Ibundaku tersayang, yaitu Ibu Sahla yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih 

atas  semua cinta dan kasih sayang yang begitu ikhlas engkau berikan dan terimakasih 
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ilmu kepada kami terkhusus untukku. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan 

karunia – Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Analisis 

Kinerja Simpang Bersinyal (studi kasus : simpang tiga lengan pada Jl. Raya Kaligawe dan Jl. 

Wolter Monginsidi area Pasar Genuk). Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan 

dalam menyelesaikan Program Sarjana Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Yth : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Dr. Abdul Rochim, ST. MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ir. Djoko Susilo Adhy, MT., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. 

4. Ibu Ir. Nina Anindyawati, MT., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan laporan Tugas 

Akhir. 

5. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT. Ph.D., selaku Dosen Pembanding Tugas 

Akhir, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam perbaikan laporan 

Tugas Akhir. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak 

dapat kami sebutkan satu persatu. 

 Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Penulis 

juga memohon maaf apabila dalam penulisan laporan ini terdapat kesalahan, mengingat 

keterbatan pengetahuan penulis. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.  

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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