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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyususnan Tugas Akhir peneliti
dapat terselesaikan. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., atas
Al-Quran, hadis, dan segenap ilmu yang tersebar di muka bumi hingga
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul “ Analisa
Kebutuhan Lahan Parkir Pada Gedung Kirana Di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo ( RSCM ) Jakarta “, ini merupakan salah satu syarat yang harus
dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Teknik,
Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Jakarta.
Keberhasilan penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah
memberikan banyak bantuan, baik moril maupun materil. Sebagai bentuk
penghargaan penulis, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada :
1. Allah Swt yang telah memberikan jalan terbaik dalam penyelesaian Tugas
Akhir ini.
2. Keluarga besar penulis terkhusus Ibunda Latifah Kamil, B.Sc dan ayahanda
Anas Abdullah (Alm), kakanda Yelly Anas, A.Md, yang telah banyak
memberikan dorongan moril dan materil dari awal kuliah hingga selesainya
tugas akhir ini, terima kasih untuk segala kehadiran (setiap canda tawa dan
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tangis), motivasi, dan dukungan semangat yang diberikan
3. Bapak Widodo Budi DermawanST,M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Tugas
Akhir yang telah memberikan saran, waktu, pengetahuan, bimbingan dan
dukungan yang sangat bermanfaat kepada penulis;
4. Bapak Muhammad Isradi, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana Bekasi;
5. Seluruh dosen dan staffpengajar Program Studi Jurusan Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana Bekasi;
6. Teman-teman Tim Sukses, Dika, Ulum,Azan, Dega, dan Raflo, Maya, Kiki,
Puspa dan

Salma,Goro

yang selalu memberikan keceriaan, semangat,

motivasi dan perhatiannya;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Teknik Sipil kelas karyawan reguler 2
kelas 402 tahun 2018 Universitas Mercu Buana Bekasi dan pihak-pihak yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan,
semangat dan dukungannya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunanTugas Akhir ini masih jauh
dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun
guna kesempurnaan Tugas Akhir ini.
.
Bogor, ........... 2019
Penulis,

Yenny Anas
41117320006
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