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MOTTO 

 

“Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, 

maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang 

siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan 

memudahkan kepadanya di dunia & akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang 

muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia & akirat. Allah akan 

membantu hamba-Nya selagi hamba tersebut membantu saudaranya.” 

(HR. Muslim) 

 

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 

Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada 

pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 (QS. Al-Baqarah, 2: 148) 

 

 “Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sebuah kaum hingga 

mereka mengubah apapun yang ada pada diri mereka.” 

 (QS. Ar- Ra’du 11) 

 

“Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.” 

(QS. Adh-Dhuhaa : 3) 

 

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya,  

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6) 

 

“Rasullah Muhammad Bersabda. “In lam takun ‘alayya ghodhobun fala ubali”.  

Asalkan Tuhan tidak marah kepadaku, apapun yang terjadi padaku aku tidak 

perduli.” 

(HR. Ath-Thobroni dalam Al-Mu’jam Al-Kabir XIII/73) 
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rahmat dan karunia – Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dengan 

judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Ruas 
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