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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Termin Pembayaran Terhadap Keterlambatan Proyek 

Konstruksi  (Studi Kasus : Proyek Apartemen Green Cleosa Ciledug, Tangerang ) “. 

Tugas Akhir ini merupakan salah satu program dari kurikulum Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa untuk memenuhi 

syarat akademis guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1).  

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran penyusunan laporan 

ini, yaitu :  

1. Allah Yang Maha Esa 

2. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa semangat untuk kelancaran 

Tugas Akhir penulis selama ini.  

3. Bapak Budi Santosa, ST, MT  selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing 

dan mengarahkan penulis dalam penulisan tugas akhir ini hingga selesai.  

4. Seluruh dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya yang sangat bermanfaat 

sehingga dapat membantu dalam penyelesaian tugas akhir. 

5. Team Proyek Pembangunan Apartemen Green Cleosa Ciledug – Tangerang yang 

telah mambantu penulis dalam mengumpulkan berbagai sumber dan data yang 

diperlukan. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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6. Teman – teman kuliah, teman – teman bimbingan tugas akhir, teman kelompok 

belajar yang telah memberikan semangat dan membantu penyusunan tugas akhir ini 

sehingga dapat selesai tepat waktu. 

7. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah 

membantu kelancaran tugas akhir penulis selama ini.  

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini 

sehingga segala kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan pada 

kesempatan berikutnya yang lebih baik. Akhir kata semoga tugas akhir ini bermanfaat 

bagi pembaca dan dapat menyumbang sedikit pengetahuan dan teknologi terutama di 

bidang Teknik Sipil.  

 

Jakarta, 29 Juni 2018  

 

 

 Penulis 
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