KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Salawat serta salam
selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullahi SAW dan para sahabatnya yang menjadi
panutan akhalaktul karimah seluruh umat manusia.
Tugas Akhir ini berjudul “ANALISA KARAKTERISTIK KEBUTUHAN RUANG
PARKIR DAN RUAS KINERJA JALAN PADA RUMAH SAKIT BHINEKA BAKTI
HUSADA KOTA TANGGERANG” untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai
gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Dalam masa perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini tentunya banyak kendala yang
terjadi, namun berkat bantuan berbagai pihak, penulis dapat mengerjakan tugas ini secara
maksimal. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.

Allah SWT yang telah memberikan hidayah yang sebesar-besarnya pada saya
sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2.

Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya selama
proses penyusunan tugas akhir ini.

3.

Bapak Acep Hidayat, ST, MT. Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, terima
kasih untuk setiap masukan dan saran selama masa perkuliahan penulis.

4.

Mukhlisya Dewi Ratna Putri, MT, selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi penulis, selain itu juga beliau
banyak memberikan kesempatan, masukan, waktu, nasehat, kritik, dan semangat
kepada penulis selama proses pembuatan laporan Tugas Akhir ini dari awal sampai
selesai.
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5.

Dea, Melvin, Sri, mas Puji dan mas Ari selaku teman satu bimbingan yang selalu
memberikan masukan dan kritik terhadap penulisan Tugas Akhir ini.

6.

Seluruh jajaran Dosen dan Staf Tata Usaha program studi jurusan Teknik Sipil yang
telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

7.

Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah
membantu dan memberikan dorongan, saran, dan kritikan kepada penulis.

8.

Dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu
penulis dengan dukungan dan bantuan lainnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam
Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat
bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
membacanya.

Jakarta, 18 Februari 2020
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