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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur ats kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta 

memberikan kekuatan dengan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Proposal Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan 

kepada Rasulullah Muhammad SAW., teladan umat manusia sepanjang masa. 

Terselesaikannya Proposal Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, semangat dan 

dorongan dari berbagai pihak. 

Proposal Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk 

mengerjakan Tugas Akhir pada program Strata-1 Program Studi Teknik Sipil di 

Universitas Mercu Buana dengan judul “Evaluasi Design Struktur Bawah” dengan studi 

kasus di Proyek Cinere Terrace Suites Apartement & Citywalk. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini telah banyak 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada : 

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini 

2. Ketua Program Studi Teknik Sipil Bapak Acep Hidayat, ST., MT. yang telah 

memberikan bimbingan serta waktunya dalam penyelesaian Proposal Tugas Akhir 

ini. 

3. Dosen Pembimbing Ibu Mirnayani, ST., MT. yang telah memberikan arahan, 

bimbingan serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

4. Orang tua tercinta Ibu Indesnawati yang senantiasa memberikan dorongan baik 

secara materil maupun secara moril yang selalu membangkitkan semangat penulis, 

serta Bapak Alm. Hermansyah yang selalu menjadi penyemangat penulis. 

5. Teman- teman dari pihak kontraktor PT. Adhi Persada Gedung yang memberikan 

dukungan dan fasilitas untuk melakukan penelitian di Proyek Cinere Terrace Suites 

Apartement & Citywalk. 
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6. Teman- teman Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah 

membantu penulis selama kuliah. 

7. Pihak- pihak lain yang telah banyak membantu, yang tidak dapat disebutkan 

namanya satu persatu. 

Semoga Allah SWT. membalas setiap kebaikan dengan berlipat ganda yang telah 

ikhlas membantu selama proses penyusunan Proposal Tugas Akhir. Proposal Tugas 

Akhir ini disusun dengan segenap usaha, perjuangan, kemampuan dan kerja keras 

penulis. Kesempurnaan milik-Nya dan kekurangan terletak pada makhluk-Nya. 

Demikian halnya dengan Proposal Tugas Akhir ini pun memiliki kekurangan. Oleh 

karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 Jakarta,    Oktober 2017 

 

Hanik 
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