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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, 

karunia-Nya Proposal Tugas Akhir yang berjudul “Analisa Kinerja dan Pelayanan Bus 

DAMRI Bandara (Rute Stasiun Gambir-Bandara Soekarno Hatta)” dapat selesai 

dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proposal Tugas Akhir ini disusun 

berdasarkan data-data dan spesifikasi teknis yang saya peroleh dari berbagai referensi. 

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah membantu atas terselesaikannya Proposal Tugas Akhir ini, khususnya kepada: 

 Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kemudahan dan kelancaran yang 

diberikan kepada saya sehingga dapat mengerjakan Proposal Tugas Akhir ini 

dengan baik dan lancar. 

 Kedua orang tua saya yang tidak berhenti mendukung saya berupa dukungan kasih 

sayang, nasihat serta doa-doa yang sangat memotivasi saya, serta dukungan moril 

maupun materil yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan 

Proposal Tugas Akhir ini dengan lancar. 

 Bapak Ir. Zainal Arifin, MT. Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah 

sabar memberikan arahan serta masukan kepada saya dalam penyusunan Proposal 

Tugas Akhir ini sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Proposal 

Tugas Akhir dengan baik dan lancar. 

 Ibu Ika Sari Damayanthi Sebayang, ST, MT. selaku Koordinator Tugas Akhir 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.  

 Bapak Acep Hidayat, ST, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana.  

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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 Seluruh staff TU Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu 

Buana yang telah membantu saya memudahkan proses administrasi dari awal 

proses penyusunan Proposal Tugas Akhir hingga selesai. 

Akhir kata, saya sangat berharap Proposal Tugas Akhir ini dapat berguna dalam rangka 

menambah wawasan serta menjadi salah satu sumber ilmu bagi para mahasiswa/i di 

lingkungan Universitas Mercu Buana maupun mahasiswa/i di luar kampus Universitas 

Mercu Buana. Saya juga menyadari bahwa Proposal Tugas Akhir ini terdapat kekurangan 

dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan juga saran 

demi perbaikan Proposal Tugas Akhir yang saya buat ini. 
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Modetus Muklas 
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