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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul “OPTIMASI DESAIN 

STRUKTUR HOTEL SOLITAIRE SERPONG” ini dapat selesai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Teknik pada 

program studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana - Jakarta. Selain itu penyusunan 

Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat berguna dalam rangka menambah wawasan, 

pengetahuan, serta untuk mengevaluasi masalah. 

 Pada kesempatan ini penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak dan Ibu saya Agung Rianto dan Tati Daryati serta Nenek saya yang telah 

memberikan bantuan dukungan,doa,semangat dan motifasi yang sangat berguna 

untuk saya; 

2. Bapak Ir. Zainal Abidin Shahab, MT selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan wawasan ilmu 

pengetahuan dan ilmu kepada saya dalam penyusunan skripsi ini; 

3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT. selaku ketua program studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta; 

4. Bapak Ir. Muslihin & Ibu Elis Jayanti yang telah memberikan arahan, bimbingan, 

pengalaman dan nasihat dalam dunia teknik sipil serta banyak membantu dalam 

usaha memperoleh data yang saya perlukan; 

5. Teman-teman rekan sekantor PT. Sigma Karya Utama yang selalu senantiasa 

memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan kuliah;  
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6. Sahabat saya Andika Bagus, Anggit Pamungkas, Kushardiono, Gilar Lukman, Rio 

Rachmawan dan semua teman-teman satu angkatan Universitas UMB yang telah 

memberikan ide, nasihat, dukungan, semangat dan segala bantuan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini;  

7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama pembuatan Tugas 

Akhir ini. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 

Penyusun berharap agar laporan ini dapat bermanfaat. Amin. 
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