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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmat-Nya 

dan juga Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW 

yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “Rancang Bangun Sistem Parkir Otomatis Pada Robot Mobil Dengan Semsor 

Ultrasonik”. Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan 

sarjana S-1 program studi Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana Jakarta.  

 

 Penulisan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak terutama kepada : 

 

1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu mengiringi dengan doa dan restunya serta 

selalu memberikan semangat dan dukungan. 

2. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, ST ., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Elektro 

Universitas Mercubuana Jakarta 

3. Bapak Muhammad Hafizd Ibnu Fajar, ST., M.Sc selaku Koordinator Tugas Akhir 

Universitas Mercubuana Jakarta 

4. Bapak Triyanto Pangaribowo, ST.MT selaku Dosem Pembimbing Tugas Akhir 

Universitas Mercubuana Jakarta 

5. Bapak dan Ibu Dosen program studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana yang telah 

membekali ilmu pengetahuan dan saran kepada penulis selama menuntut ilmu, serta dalam 

meyelesaikan tugas akhir ini.  

6. Rekan – rekan Mahasiswa/i Universitas  Mercubuana Jakarta yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu atas kebersamaan dan persahabatan selama ini, sehingga perkuliahan menjadi 

semakin berwarna serta berbagai bantuan dan semangat yang senantiasa di berikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.  
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7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan do’a maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.  

 

 Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas semua kebaikan 

yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari dalam penulisan laporan tugas akhir ini, 

masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan oleh 

penulis untuk menyempurnakan dan melengkapi penulisan laporan tugas akhir ini. Akhir kata 

dengan kerendahan hati, penulis memanjatkan do’a atas kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala 

semoga amal perbuatan dan jasa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat pahala dari-

Nya. Aamiin. 

Jakarta, 02 Februari 2019 

 

 

Muhammad Nushron Aziz 
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