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MOTTO 

 
 “Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut 

keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan” 

(Q.S YASIN : 41) 

 “Dan Kami menciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu” 

(Q.S YASIN : 42) 

 Sabda Rasulullah Muhammad SAW : “Barang siapa menghendaki dunia maka ia 

haruslah memiliki ilmunya; dan barang siapa menghendaki akhirat maka ia harus 

memiliki ilmunya juga; dan barang siapa menghendaki keduanya maka haruslah ia 

menguasai kedua ilmu itu pula.” (HR.Turmudzi) 

 Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari 

yang bisa kita berikan. (B.J. Habibie) 

 Asal kita YAKIN, semuanya pasti bisa. Kuncinya adalah berusaha dan berdoa, semua 

yang menentukan Allah SWT. (Amin Reza Abdillah & Monica Aprilia Putri) 

 Mencari ilmu adalah wajib bagi tiap muslim dan muslimah. (Ibnu Abdil Barr) 
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PERSEMBAHAN 

1. Orang tua tercinta Bapak Drs. Hartanto, MM yang tidak bisa terbalas budi jasanya 
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menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.Ibu, ALM. Prihastuti Handayani atas segala 

kasih sayang, dukungan serta pelajaran semasa hidup yang memberikan rasa rindu 

berarti. 

2. Mbak Putri , Ameera, Mas Nova yang selalu mengisi kehangatan di keluarga. 

3. Happi Afrila Griessandi yang selalu membantu dan memberi semangat Saya dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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Madiun yang selalu memberi semangat Saya dalam menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. 

5. Teman – teman Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2008 yang selalu 

mendukung dan memberi semangat. 

6. Teman–teman transfer Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2015 yang telah 

memberikan partisipasi dan berbagai dukungan untuk Saya. 

7. Semua pihak yang selalu memberikan dorongan dan motivasi Saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

 

Semoga Alloh Ta’ala selalu memberikan kita kemudahan dalam segala hal dan urusan. 

Aamiin     ( Prian Agi Suskenda)  
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MOTTO 

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut 

keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan” 

(Q.S YASIN : 41) 

 

“Dan Kami menciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu” 

(Q.S YASIN : 42) 

 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan ALLAH 

atas petunjuk-NYA yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur”. 

(Q.S AL BAQARAH : 185) 

 

“Keberhasilan yang kita capai dengan pengorbanan dan tawakal akan terasa lebih nikmat, 

barang siapa menyenangkan orang tuanya, sesungguhnya ia telah menyenangkan ALLAH 

dan barang siapa yang membuat kedua orang tuanya marah, maka sesungguhnya ia telah 

membuat ALLAH murka”. 

(HR BUKHARI) 

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka ALLAH akan memudahkan jalan 

kesurga”. 

(HR MUSLIM) 

 

“Jangan pernah merisaukan masa depan kita, karena ia pasti datang. Namun risaukanlah 

sudah berapa baik kita mempersiapkan dirikita, sehingga masa depan akan datang dengan 

kualitas yang lebih baik”. 

(Mario Teguh) 

 

“Orang yang gagal dan mampu menatap kegagalan dengan kepala tegak adalah mereka yang 

akan berhasil dan sukses secara utuh”. 

(Khalil Gibran) 
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memberikan partisipasi dan berbagai dukungan untuk Saya. 

7.  Semua pihak yang selalu memberikan dorongan dan motivasi Saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

 

Semoga Alloh Ta’ala selalu memberikan kita kemudahan dalam segala hal dan urusan. 

Aamiin     ( Miha Hilma Hakimia)  
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KATA PENGANTAR 

 

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul ”Analisis Tundaan Di 

Pertigaan Jalan Akibat Buka Tutup Pintu Rel Kereta Api (Studi Kasus Pertigaan Klonengan 
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Strata 1 pada jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan 
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Dalam menylesaikan Laporan Tugas Akhir ini, banyak berbagai pihak yang ikut 
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