KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas
rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang
berjudul “Analisis Kebutuhan Ruang Parkir dan Kinerja Ruas Jalan Di Arion Mall
Rawamangun, Jakarta Timur” Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita tetap istiqomah
memegang teguh ajarannya hingga hari akhir.
Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa
pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga
terselesaikannya tugas akhir ini dengan baik. Diantara mereka adalah :
1. Bapak Muhammad Isradi, ST, MT selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris
Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Bekasi yang telah
memberikan banyak arahan dan masukkan dalam proses pembuatan laporan
tugas akhir ini.
2. Ibu Anjas Handayani, ST, MT selaku Dosen Tatap Muka Tugas Akhir
Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Bekasi yang telah
memberikan banyak arahan dan masukkan dalam proses pembuatan laporan
tugas akhir ini.
3. Ayah Slamet dan Ibu Lisma Afrida selaku kedua orang tua tercinta yang
selalu mendoakan dan mendukung setiap aktifitas penulis, terutama dalam
menjalani proses perkuliahan ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Prodi Teknik Sipil 2015 dan teman – teman
sekelompok bimbingan Pak Muhammad Isradi ST, MT yang telah saling
menyemangati dan mendukung selama proses perkuliahan.
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5. Serta semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu
namun juga banyak memberikan bantuan kepada penulis. Dan hanya Allahlah tempat mengharap segala balasan.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan tugas akhir ini.
Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca masih dibutuhkan.
Semoga penulis masih bisa memperbaikinya pada kesempatan yang selenjutnya dan
semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya.
Penulis juga mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam tulisan juga
dalam proses penulisan, apabila ada yang tidak sesuai atau menyinggung beberapa
pihak. Niat penulis tetap mengacu pada kebaikan dan berharap mendapat solusi yang
bisa bermanfaaat untuk orang banyak pula.
Sekian dan terima kasih.
Bekasi, Juli 2019

Nurul Fahimmatul Habibah
Penulis
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