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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas segala 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tesis yang berjudul : Efektivitas Komunikasi Interpersonal Supervisor 

Terhadap Kinerja Waktu Tukang Harian Melalui Proyek Delay (Studi Kasus : 

Proyek-proyek di PT.X). 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Tekhnik Sipil pada program Studi Magister Tekhnik 

Sipil di Program Pascasarjana di Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis 

menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

peyelesaian karya ilmiah ini.  

Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada Prof. Dr .Manlian R.A. Simanjuntak, ST., MT.,D. Min sebagai Dosen 

Pembimbing I dan Dr.Henni Gusfa. MSi selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dari awal 

hingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada PT. X 

yang sudah memberikan kesempatan untuk peneliti melakukan penelitian dalam 

rangka membantu penyelesaian terhadap program pasca sarjana yang sedang 

diikuti peneliti serta ucapan terimakasih kepada Dr. Budi Susetyo, MT selaku 

Penguji pada seminar proposal dan pada pengujian tesis, Prof. Dr. Didik J. 
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Rachbini Direktur Program Pascasarjana, beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif di Fakultas.  

Penulis juga berterimakasih kepada Ketua Program Studi Magister Tekhnik 

Sipil Dr. Budi Susetyo, MT. Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih 

kepada seluruh dosen dan staf administrasi program studi Magister Tekhnik Sipil, 

termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan 

terimakasih kepada kedua orang tua (Papa Ikhsan Nasution dan Mama Yenni 

Harlinda) dan istri tercinta (Hana Inayah Utami, S.IP) yang dengan penuh kasih 

sayang dan kesabarannya mendukung penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah 

ini. Kiranya hasil penulisan ini dapat memberi sumbangsih dalam mencapai 

kinerja waktu pekerjaan dan mengurangi turn over tukang harian di PT.X  
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