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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, yang telah membuat segalanya menjadi 

mudah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.  

Tugas Akhir dengan judul “Desain Alternatif Gedung Kantor Pusat PT Yodya 

Karya dengan Optimasi Ketinggian dan Letak Dinding Geser” ini merupakan salah 

satu syarat untuk dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan sarjana Teknik strata I 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana. 

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai bantuan, baik moril 

maupun materil dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Teristimewa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak pernah henti-hentinya 

memberikan kasih serta sayang terhadap umatnya berupa ilmu dan pengetahuan. 

2. Kedua orang tua, adik, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, 

dukungan serta motivasi kepada penulis untuk selalu mengusahakan yang terbaik. 

3. Bapak Zainal Abidin Shahab, Ir. MT, selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan pemahaman, pengetahuan, dan arahan kepada penulis dari awal 

hingga akhir dalam melakukan penulisan dan penyusunan proyek akhir. 

4. Semua dosen dan staff Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana, yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

5. Teman-teman seperjuangan jurusan teknik sipil yang telah memberikan semangat 

dan dukungan  

6. Pajri Ramadhan yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa yang tulus 

7. Clarissa Maudya, Utari Yusnia Putri, dan teman-teman PT Teleconsult Nusantara 

yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 
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8. Serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini.   

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan, 

baik dari segi isi maupun format penulisan oleh karena keterbatasan kemampuan 

penulis dan kendala yang penulis hadapi. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk terciptanya 

karya – karya penulisan berikutnya yang lebih sempurna. Semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, bagi semua pihak pada umumnya dan 

bagi penulis khususnya. 

 

 

 

Jakarta, Juli 2016 

 

 

   

         Penulis 
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