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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini diajukan 

sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik jenjang pendidikan 

Straa Satu (S-1), Jurusan Teknik Sipil – Universitas Mercu Buana- Jakarta 

Penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul Perencanaan Pondasi Tiang 

Rusunawa Semanan dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2018. 

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

dengan tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktu baik dari segi moril maupun 

materil, langsung maupun tidak langsung sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan sehingga Tugas 

Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Dosen pembimbing Tugas Akhir, Ir. Desiana Vidayanti, MT, yang  dengan  

sabar  membimbing  saya  serta  memberikan  banyak  saran yang berguna bagi 

saya. 

3. Suami tercinta Aris Fuat Yogi Saputra, SKom, yang senantiasa memberi 

dukungan semangat dan bantuan kepada penulis 

4. Ibu tercinta yang tiada henti selalu mendoakan penulis agar tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

5. Alm Ayah yang menjadi inspirasi bagi penulis agar melanjutkan pendidikan 

6. Buah hati tersayang Shofiyya Marwa Hanifah  sebagai penyemangat penulis 

7. Ibu mertua yang selalu membantu penulis menjaga buah hati saat penulis 

membuat tugas akhir ini. 

8. Acep Hidayat, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil yang telah 
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membantu memudahkan saya dalam  menyelesaikan administrasi tugas. 

9. Ir. Marna selaku Project Manager proyek Rusunawa Semanan  yang  telah  

mengizinkan  saya  untuk  melaksanakan tugas pengumpulan data di proyek 

tersebut.  

10. Pak Asep, Pak Sugianto, Pak Zaenal, Pak Sadino dan seluruh Tim Engineering 

proyek Rusunawa Semanan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan 

tugas pengumpulan data.  

11. Tata usaha Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan informasi Tugas Akhir. 

12. Bendi, Fita, Nadia, Pak Agung, Dewi, Isnaeni, Sella, Afif, Aan dan Teman-

teman  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas  Mercu  Buana  yang memberikan 

banyak bantuan dan saran yang   baik untuk laporan Tugas Akhir saya. 

Akhir  kata,  penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  dalam  penyusunan Tugas 

Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun  dari  pembaca akan  sangat  membantu  sekali.  Semoga Tugas Akhir  ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih. 

  

 

 

 

   Jakarta, 21 Agustus 2018 

 

 

 

                Saripah Daniyati 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




