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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan dan melimpahkan rahmat, barokah dan kasihnya, sehingga penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan maksimal. 

Tugas akhir ini diberi judul “ Analisis Karakteristik Parkir dan Pengaruhnya Terhadap 

Kinerja Jalan (Studi kasus: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), yang disusun 

untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S-1) jurusan 

teknik sipil, fakultas teknik , Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Penulisan tugas akhir ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan teori – teori 

yang telah diberikan selama kuliah khususnya mengenai perparkiran, dan pengaruhnya 

terhadap kinerja jalan pada matakuliah trasportasi. Dengan penulisan skripsi ini penulis 

sangat merasakan manfaat yang cukup besar terutama karena kasus yang disajikan 

merupakan masalah ditempat penulis bekerja dan penulis dapat memahami secara 

mendalam sistem transportasi khususnya mengenai sistem perparkiran dan kinerja jalan. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak 

tugas akhir ini tidak akan selesai, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Hermanto Dwiatmoko, M.S.Tr.,IPU, selaku pembimbing utama yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Ir.Alizar, M.T dan Ibu Dr. Nunung Widyaningsih, Dipl.Ing, selaku dosen 

penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengujikan tugas akhir saya, 

dan terima kasih atas saran dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir saya. 
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3. Bapak Acep Hidayat, S.T,.M.T selaku KAPRODI  Jurusan Teknik Sipil, Universitas 

Mercu Buana, Jakarta. 

4. Ibu Ika Sari Damayanthi Sebayang, S.T,.M.T sebagai Sekprodi Jurusan Teknik Sipil, 

Koordinator TA Jurusan Teknik Sipil dan dosen pengontrol progress proses 

penyusunan tugas akhir. 

5. Sembah sujud setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Ibu dan Almarhum Bapak, 

serta Mama dan Papa terkasih dan tercinta yang secara langsung senantiasa 

memberikan kasih sayang, dukungan dan doa restunya. 

6. Istriku tercinta Agustin Dyah Ikawarni Wuisan, S.E, yang telah banyak sekali 

mendukung dengan segenap jiwa raga, kasih sayang, serta keikhlasan waktu dan 

do’a. 

7. Adik-adik dan saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan dukungan, do’a 

dan penghiburan, demikian pula Anak-anakku tercinta Ari Adhika Artanto, Rio 

Adhianto Putra, Aurelia Adhianty Putri dan Kyla Putri Adhianty yang telah dan 

selalu mendukung dan berdo’a untuk ayah. 

8. Para pimpinan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan pimpinan 

Rektorat  yang telah mendukung dalam proses penyelesaian kuliah saya, serta Bapak 

Drs. Budi Harsono, M.Si, selaku atasan saya langsung yang telah memberikan 

kesempatan waktu dan dukungan. 

9. Teman-teman kantor Mas Gunawan yang dengan setia selalu menemani saya dalam 

mengerjakan tugas-tugas kuliah diluar jam kantor, serta teman-teman satu ruangan 

kantor yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman 

kuliah seperjuangan yang selalu siap membantu dalam proses perjalanan perkuliahan 

penulis. 
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Akhir kata penulis mengharapkan agar tugas besar yang belum sempurna ini menjadi 

manfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa teknik sipil. Atas perhatiannya penulis 

ucapkan terima kasih. 

Jakarta,   Juli 2018 

Penulis 

Eko Yuliartanto 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




