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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan curahan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga skripsi

yang berjudul “Studi Karakteristik Arus Lalu-lintas di Jalan Negara” ini dapat

terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada

junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan

yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan

mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran serta

doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: Bapak Prof. Dr. Ibnu

Hajar, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Drs. Motlan,

M.Sc, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Bapak Drs. Syafari, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Yasifati

Hia, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Matematika, Ibu Dra. Nerli Khairani, M.Si

selaku Ketua Program Studi Matematika dan Pembimbing Akademik penulis serta

Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan

pengarahan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga selama

penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik,

Bapak Abil Mansyur, S.Si, M.Si., Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si., dan Bapak

Mulyono, S.Si,M.Si., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan saran

dan masukan selama penulisan skripsi ini, Seluruh dosen dan pegawai di

lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri

Medan, Bapak Agustinus Panjaitan selaku Kepala Subprogram dan penanggung

jawab dalam penelitian penulis di Dinas Perhubungan Tingkat I Propinsi

Sumatera Utara.

Secara khusus dan istimewa penulis mengucapkan terima kasih dan

hormat kepada Ayahanda Afrizal yang menjadi motivasi penulis sampai saat ini
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dan Ibunda Wastuti untuk semua kasih sayang, doa, motivasi, dan jerih payah.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Serta Kakak, Abang dan Adikyang

tersayang yang selalu menjadi Kekuatan, Penyemangat, Penghibur dan

Penghilang rasa lelahku. Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terimakasih

kepada kak Novia Sisca selaku kakak stambuk penulis yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian di

Dinas Perhubungan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga banyak mendapat dukungan dari

teman-teman seperjuangan ( Wulandari Ramadhani, Rikky Ardiansyah, Diah

Chairisa, Siti masdewani, Siti Mulia Sari, Ade Kristal Lestari, Junnisa Mega, Siti

Lindramadhani, Fauziah Ardianti,Riska, Julianti) dan keluarga besar Non-Dik

2010. Terimakasih atas semua bantuan, dukungan, semangat serta doa teman-

teman selama ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas semua

bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Tulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu, kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat diharapkan.Semoga hasil penelitian ini bermanfaat
bagi ilmu pengetahuan.
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