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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, 

kenikmatan sehat lahir dan batin sehingga dengan ridho dan  kasih sayangNYA 

tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan.  

Tesis ini penulis persembahkan kepada : 

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mengatur dunia dan seisinya. Semoga tesis ini 

bisa menjadi sarana ibadah kami agar tetap selalu ingat kepada-Nya dan 

semakin bertakwa kepada-Nya. 

Terimakasih untuk Ibu Murjayanah dan Bapak Djadjuli, sebagai guru terbaik 

dalam hidup. Yang telah melahirkan , membesarkan, mendidik dan senantiasa 

membantu langkah kami dengan doa-doa yang tulus. Secara khusus kami 

persembahkan tesis ini sebagai rasa cinta dan tanggung jawab kami dalam 

menempuh pendidikan. Semoga kami selalu bisa menjadi kebanggaan ibu dan 

bapak. 

Terimakasih kepada istri tercinta, Suci Aprillia Sari yang setia menunggu 

kelulusanku dan selalu memberi dukungan baik doa maupun semangat dalam 

menjalani kehidupan bersama. 

Terimakasih untuk para dosen dan teman-teman yang selalu mendukung dan 

mendampingi penulis dari awal proses pendidikan hingga sekarang. Semoga 

jalan menuju kesuksesan selalu dimudahkan untuk kita semua dan sampai jumpa 

secepatnya dalam puncak kesuksesan. 
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MOTTO 

MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN. 

SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN, MAKA 

APABILA ENGKAU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN), 

TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN). DAN 

HANYA KEPADA TUHANMULAH ENGKAU BERHARAP.  

(QS. AL-INSYIRAH,6-8) 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis saya 

yang berjudul “Analisis Dampak Lalu Lintas Dari Pembangunan Pabrik Pengering 

Jagung Di Ruas Jalan Raya Semarang-Godong Km. 38 Kecamatan Godong 

Kabupaten Grobogan”  ini dapat diselesaikan sebagai tugas untuk memenuhi 

sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Teknik di Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Kami menyadari dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, 

maka dari itu kami akan dengan senang hati menerima kritik dan saran demi 

perbaikan diri penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga tesis ini dapat 

menjadi ladang amal bagi penulis untuk membagikan ilmu yang bermanfaat kepada 

pembaca sekalian, serta semoga proposal tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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