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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga 

senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 

sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Teknik dalam Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu 

Buana. Judul yang penulis ajukan adalah “Evaluasi Desain Geometrik dan Struktur 

Jalan Rel Kereta Api Bandara Soekarno Hatta”.  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada 

Bapak, Ibu, Mama dan almarhum Papa atas dukungan yang diberikan serta doa yang tak 

pernah henti tercurahkan kepada penulis. Selain itu, dalam kesempatan ini penulis juga 

ingin menyampaikan terima kasih sebesar – besarnya yang ditujukan kepada : 

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

Mercu Buana yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan 

penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar. 

2. Bapak Ir. Hermanto Dwiatmoko, MSTr. IPU, selaku pembimbing I yang senantiasa 

meluangkan waktu dan selalu bijaksana dalam memberikan bimbingan serta nasihat 

selama penelitian dan penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Ir. Alizar Oemar, MT, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan 

waktu dan selalu mencurahkan perhatian, bimbingan, do’a, serta kepercayaan yang 

sangat berarti bagi penulis. 
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4. Staf dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir 

penulisan skripsi. 

5. Staf Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana yang telah banyak 

membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Maya Praselina, istri tercinta sekaligus teman diskusi yang asyik dalam segala hal, 

terima kasih atas dukungan dan do’anya yang tak pernah henti selama ini. 

7. Kakak Naila Adibah Dzakiyyah dan Adik Kanaya Abidah Dzakiyyah, sang penyejuk 

hati, tiada habisnya lantunan do’a untuk mereka.  

8. Adik Agik, Adik Afif, dan Adik Dimas yang selalu memberikan dukungan selama 

penulisan skripsi ini. 

9. Abdul Madjid, teman seperjuangan yang selalu setia menjadi partner, teman diskusi, 

serta teman berbagi suka dan duka selama perkuliahan ini. 

10. Teman – teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. 

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi 

perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan 

senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah – 

mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. 

        Jakarta, 31 Januari 2018 

        Penulis, 

         

       Bachtiar Adi Wijaya 
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