
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alikum wr.wb 

Segala puji bagi Allah SWT Yang Menguasai segala sesuatu, Sholawat dan 

salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-

sahabatnya. 

Setiap kemudahan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya kepada saya 

akhirnya saya selaku penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 

“Inspeksi Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Jalan Pirak-Pathukan, 

Sleman, Yogyakarta (Studi Kasus : JPL (Juru Pintu Lintasan) 727 KM 537 + 

453” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S-1) 

Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, Penyusun sangat 

membutuhkan kerjasama, bantuan, bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran-

saran dari berbagai pihak, terima kasih penyusun haturkan kepada : 

1. Ibu Dr. Noor Mahmudah, S.T., M.Eng, sebagai Pembimbing I yang telah 

memberikan banyak bimbingan, masukan, dan koreksi. 

2. Bapak Dian Setiawan M., S.T., M.Sc., Sc, sebagai Pembimbing II yang telah 

memberi banyak bimbingan, masukan, dan koreksi. 

3. Bapak Ir. Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosyidi, S.T., MSc.Eng., 

Ph.D., P.Eng, sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan 

koreksi. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada 

penulis. 

5. Seluruh Staff Tata Usaha, Karyawan dan Laboran Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 



6. Keluargaku tercinta yang telah banyak mendoakan, menyemangati, dan 

membantu keberhasilan menyelesaikan studi ini. 

7. Teman-teman Teknik Sipil angkatan 2013 yang telah memberikan saran dan 

ide. 

8. Semua pihak yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan dan penyusunan 

tugas akhir ini. 

Demikian semua yang disebu di muka yang telah banyak turut andil dalam 

kontribusi dan dorongan guna kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini, semoga 

menjadikan amal baik dan mendapat balasan dari Allah Ta’ala. Meskipun demikian 

dengan segala kerendahan hati penyusun memohon maaf bila terdapat kekurangan 

dalam Tugas Akhir ini, walaupun telah diusahakan bentuk penyusunan dan 

penulisan sebaik mungkin. 

Akhirnya hanya kepada Allah Ta’ala jugalah kami serahkan segalanya, sebagai 

manusia biasa penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan keterbukaan akan 

penyusun terima segala saran dan kritik yang membangun demi baiknya 

penyusunan ini, sehingga Sang Rahim masih berkenan mengulurkan petunjuk dan 

bimbingan-Nya. 

Aamiiin. 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

Yogyakarta,    Mei 2017 

 

Penyusun 

 


