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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini 

dengan judul “Evaluasi Kapasitas Landasan Pacu Serta Tingkat Kepuasan 

Penumpang Terhadap Jasa Pelayanan di Bandar Udara Internasional Halim 

Perdanakusuma”. 

Penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan di 

Universitas Mercu Buana Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil. Dalam penulisan Tugas 

Akhir ini penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan yang 

terdapat dalam Tugas Akhir ini. Baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi 

penelitian yang disajikan. 

Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna sehingga 

penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak 

guna memperbaiki Tugas Akhir ini agar menjadi lebih baik kedepannya. 

Selanjutnya penulis dengan tulis mengucapkan terima kasih kepada :  

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

Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Ir. Alizar, MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

3. PT. Angkasa Pura II di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma yang 

telah mengijinkan penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penulisan Tugas Akhir. 

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



Kata Pengantar 

 

iv 
 

4. Orang tua serta kakak dan adik penulis yang senantiasa memberikan do’a dan 

dukungannya. 

5. Staff karyawan PT. Tokyu Construction Indonesia khususnya Proyek MRT CP 

101- Subcontract Package 2 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 

6. Rekan-rekan Mahasiswa Kelas Karyawan Teknik Sipil Mercu Buana Angkatan 

2017 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis. 

Semoga tulisan yang jauh dari kata sempurna ini mendapat kritik serta saran yang 

konstruktif dari pembaca demi perbaikan tulisan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi 

ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. 

                                                           Jakarta,  Januari 2019 
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