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SANWACANA 

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, karena atas  izin 

dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Jarak 

Antar Median / U-Turn Terhadap Kinerja Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar 

Lampung”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan pada jurusan S1 Teknik Sipil di Universitas Lampung. 

 

Skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari 

pihak-pihak yang telah membantu. Untuk itu dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Suharno, M. Sc.Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

2. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

3. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T, M.T. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia 

memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

4. Bapak Tas’an Junaedi, S.T, M.T. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya 

memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

5. Bapak Ir. Dwi Heriyanto, M.T. selaku Penguji Utama yang telah memberikan bahasan, 

saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini. 
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6. Para dosen jurusan Teknik Sipil yang telah memberikan pelajaran dan ilmu pengetahuan 

yang sangat bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa. 

7. Keluargaku, Papahku yang sudah tiada, Mamah dan kakak-kakakku tercinta yang selalu 

tulus memberi, doa, nasihat, dukungan dan semangat. 

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 Teknik Sipil, Indira Pratama, Oche 

Anggriawan, Hafis, Bayu, Anung, Madian dan Adek Daus atas kerja sama dan bantuan 

yang telah diberikan.  

9. Rekan – rekan semua angkatan lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu 

yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu penulis masih mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun 

dari para pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Teknik Sipil. 
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