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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan salah 

satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program 

Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.  

Dengan segala keterbatasan ilmu serta waktu, Penulis berusaha semaksimal mungkin 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa untuk 

membuat suatu karya tulis yang baik dan bermutu diperlukan waktu yang cukup dan 

juga masukan-masukan yang membangun yang akan dijadikan sumber di dalam 

penulisan. Dengan segala keterbatasan yang ada, Penulis berusaha menghasilkan suatu 

karya yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan yang dapat dipakai di lingkungan kerja maupun di lingkungan akademik.  

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tentunya berkat bantuan dari berbagai pihak yang 

terlibat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana. 

2. Ibu Yunita Dian Suwandari, ST, MT selaku Pembimbing Tugas Akhir. 

3. Para Dosen dan Staff Karyawan Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana. 

4. Istri dan Anak–anak saya tersayang sebagai sumber motivasi. 

5. Direksi dan staff PT. Duta Paramindo Sejahtera, selaku owner dari Apartemen 

Green Pramuka City. 
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6. Direksi dn staff  PT. Karma Manggala Yudha beserta rekan-rekan pekerja yang 

telah memberikan kesempatan dan dukungan serta informasi-informasi dalam 

penyelesaian Tugas Akhir.  

7. Rekan-rekan Kelas Karyawan Program Studi Teknik Sipil. 

8. Teman-teman CV. Aditama Prima Lestari yang selalu memberikan 

dukungannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Demikian Tugas Akhir ini saya susun, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas 

perhatian pembaca sekalian, saya sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, 

oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Jakarta, 19 Januari 2018 

 
 
 
 

    Kaharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


