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MOTTO

"Tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah Rasul Allah."

'Demi masa. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali orang-

orang yang beriman lagi mengerjakan amal saleh, saling menasehati dalam

kebenaran dan dalam kesabaran."

(Q.S Al- 'Ashr)

"Nasehat itu, kritikan itu, merupakan sedekah yang teramat berharga bagi setiap

muslim."

"Tidak mungkin dalam hidup ini terus-menerus mendapat kan kesulitan karena

dunia ini bukan neraka. Demikian juga tidak mungkin dalam hidup ini terus-

menerus memperoleh kelapangan dan kemudahan karena dunia ini bukanlah

surga."



"TugasA^irini %upersem6ah^an Kjpada:

(Bapa^dan ibukyyang sangat kusayangi
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Vntu^diri^u dan cita-citaku
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan

nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada kami sehmgga

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa shalawat serta salam kami panjatkan

kepada Rasulullah saw beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir jaman.

Tugas akhir dengan judul "Analisi Kapasitas Parkir di Bandar Udara

Adisutjipto Yogyakarta" diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

strata satu (SI) Teknik Sipil pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari

sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat membatu, sehingga penulis dapat

menyelesaikan hambatan yang terjadi selama penyusunan hingga selesainya tugas akhir

ini. Maka pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penyusun

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Ir. Bachnas, Msc selaku dosen pembimbing I dan penguji yang telah membimbing

penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Ir. Corry Ya'cub, MS selaku dosen pembimbing II dan penguji yang telah

membimbing penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Ir. Moch Sigit DS, MS selaku dosen tamu yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan pengujian dalam penyelesaian tugas akhir ini.
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4. Kepala PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta beserta

jajarannya yang dengan rela memberikan data-data untuk penyusunan tugas akhir

ini.

5. Kepala Dinas Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Propinsi Daerah

Istimewa Jogjakarta yang dengan kerendahan hati menerima kami dan

memberikan informasi gunapenyusunan tugas akhir ini.

6. DR. Ir. H. Lutfi Hasan, MS selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

7. Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

8. Ir. H. Munadhir, MS selaku ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

9. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

10. Seluruh karyawan Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

11. Kedua orang tuaku, bapak dan ibu H. Sutaryo. dan juga mbakku. Lyly Puspa

Palupi. S, yang telah memberikan bimbingan, dorongan, do'a serta kesabaran

sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.

12. Pakde, Bude, Oom, Bulik, dan sepupuku yang selalu membantu disaat kami

mendapat kesulitan.

13. Adinda EkaTafdillah yang selalu sabar mendengar segala keluh kesah kami.

14. Teman-teman Teknik Sipil angkatan '99 terutama Edi, Dewi, Nur, dan Vicke

semoga hubungan silaturahmi kitatetap baik.



15. Teman-teman kost cabang, Rudi, Daniel, Doni, Jabei, Udin, dan Kis walau kita

berbeda suku, ras, rupa dan rasa tetapi kita tetap smack down juga, ingat kata

pepatah "tak ada pusat, cabang pun jadi".

Penyusun menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan

dan pengembangan selanjutnya.

Akhir kata, Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah

diberikan selama ini dan berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat dan

memberikan tambahan ilmu bagi semua.

Wassalamua 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jogjakarta, Januari 2005

Penyusun
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