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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan judul “PERENCANAAN STRUKTUR DERMAGA SISTEM DECK ON 

PILE KAPASITAS 1000 DWT” dengan baik. 

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih 

gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Dengan 

adanya Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

mengenai perencanaan struktur jembatan bagi penulis maupun bagi pembaca. 

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun dan memberi kesehatan rohani 

maupun ragawi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sampai pada waktunya. 

2. Kedua orang tua saya yang tidak berhenti mendukung saya berupa dukungan 

kasih saying, perhatian, nasihat dan doa yang tulus yang sangat memotivasi saya 

sehingga saya bias menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. 

3. Bapak Donald Essen ST. MT., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang 

dengan sabar membimbing saya serta memberikan berbagai masukan dan saran 

yang berguna bagi saya dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga saya dapat 

menyelesaikan seluruh rangkaian Tugas Akhir ini dengan lancer. 
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4. Bapak Acep Hidayat ST. MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana yang telah banyak membantu saya selama masa 

perkuliahan. 

5. Seluruh dosen dan staf TU Progam Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana yang telah membantu saya memudahkan proses 

administrasi dari awal pendaftaran Tugas Akhir hingga selesai. 

6. Teman-teman seperjuangan Teknik Sipil angkatan 2014 yang pernah menemani 

saya selama masa perkuliahan. Terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya 

dan mohon maaf apabila perbuatan saya kurang berkenan kepada teman-teman 

semua. Saya doakan kalian agar sukses selalu. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini terdapat 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang 

membangun akan sangat membantu sekali. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

 

Jakarta, 14 Agustus 2018 

 

 

Febry Christoper 

 

 

    

                Penyusun 
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