KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa berkat kasih dan karunia-nya, sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugah akhir ini.Penulisan tugas akhir merupakan salah satu
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Sipil yang telah ditetapkan
menurut kurikulum Departemen Teknik Sipil Univeritas Mercubuana Tugas Akhir
ini diberi judul “Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Dan Ruas Jalan
Pada Area Parkir Central Park Jakarta Barat” yang merupakan sebuah studi
kasus dalam hal penelitian masalah parkir.
Selama proses pembuatan tugas akhir ini ataupun selama mengikuti kegiatan
akademik, banyak sekali pihak yang memberi bantuan baik secara moral maupun
material kepada pihak penulis oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada
1. Allah swt yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayah-nya sehingga bisa
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, kasih sayang, perhatian,nasihat dan dukungan
selama ini,baik moral maupun materi yabg diberikan kepada penulis, serta
seluruh keluarga besar atas sumbangsih dan dorongan yang telah diberikan.
3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT. Selaku kepala program studi Teknik Sipil.
4. Dr.Ir.Nunung Widyaningsih Dip.ing. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir
ini yang telah memberikan waktu serta pengarahan kepada penulis sehingga
dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
5. Para dosen jurusan Teknik Sipil yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Staff dan Karyawan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
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7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 dan sudah sebagai keluarga kedua
bagi penulis dan terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya selama ini
dan tetap terus seperti ini.
8. Teman-teman surveyor terima kasih utuk waktunya selama dua hari survey
untuk mendapatkan data yang akan di analisis san sangat membantu penulis
untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Seluruh keluarga Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang berperan
terhadap penyelesaian Tugas Akhir ini, terima kasih banyak.
10. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Teman-teman yang tidak disebut
namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan waktunya.
Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunianya atas kebaikan – kebaikan
yang pernah diberikan kepada penulis.
Akhir kata penulis menyadari bahwa hasil dari Tugas Akhir ini masih memiliki
banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis
hargai demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat
dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya.

Jakarta ,18 januari 2019

Malik Aziz
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