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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

yang telah memberikan kekuatan pikiran dan kesehatan kepada Penulis sehingga Penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat kelulusan dan 

mendapat gelar sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Mercu Buana. 

Sebagaimana judul Tugas Akhir ini yaitu “Evaluasi Kapasitas Stasiun Palmerah dan 

Intermoda”, dengan segala keterbatasan yang ada penulis berusaha sebaik mungkin dalam 

menyelesaikan analisis yang berkaitan dengan perencanaan teknik sipil, dengan harapan 

dapat memberikan masukan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang 

transportasi. 

Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Dr. Ir. Hermanto Dwiatmoko, MSTr., IPU. Selaku dosen pembimbing tugas akhir, 

atas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. 

2. Kepada Orang Tua tercinta (Ayah Lamingun dan Ibu Rusmini), yang tidak pernah 

lelah untuk memberikan dukungan moril, tenaga, harta dan kasih sayang serta 

do’a terbaik kepada Penulis. 

3. Reza Mahendra Nunggal Saputra dan Radhika Aditya Saputra, kedua adikku 

tercinta yang celotehnya menjadi “musik” yang mengiringi penulisan laporan 

tugas akhir ini. 

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



iv 

4. Keluarga Besar UKM Islam Al-Faruq, yang senantiasa memberikan semangat dan 

motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

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

Universitas Mercu Buana. 

6. Ibu Retna Kristiana, ST, MT, selaku Pembimbing Akademik. 

7. Teman seperjuangan Keluarga Besar Teknik Sipil 2014 yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa lapora tugas akhir ini dapat dikembangkan dengan lebih baik 

lagi, maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak untuk memberikan saran 

demi adanya perbaikan untuk kedepannya. mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun 

kesalahan yang dilakukan saat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya kepada Allah Penulis 

berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapat ridho-Nya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

    

       Jakarta, 8 - Agustus - 2018 
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