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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberi

kesehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat mengajukan proposal Tugas Akhir ini

dengan Judul “ANALISIS INDIKATOR KINERJA PROYEK KONSTRUKSI” Studi

Kasus Proyek Apartemen Atlanta, Depok – Jawa Barat.

Pembahasan penelitian ini, penulis angkat dari proyek Apartemen Atlanta, Depok –

Jawa Barat, dimana penulis bekerja. Melihat pentingnya pengendalian biaya dan waktu

dalam pembangunan proyek, penulis akan menganalisis tentang kinerja biaya dan waktu

pada proyek proyek Apartemen Atlanta, Depok – Jawa Barat dengan earned value

method agar dalam pembangunan proyek ini berjalan dengan lancar dan dapat

dipertanggung jawabkan dari segi biaya dan waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Oleh karena itu penulis dengan

rendah hati dan dengan terbuka menerima masukan saran dan usul guna

menyempurnakan makalah ini.

Dengan kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam penyelesaian

tulisan ini, diantaranya:

1. Istri tercinta Diah Nirmala Sari dan Calon Anakku yang masih didalam

kandungan yang memberikan semangat dan motivasi untuk segera meraih

gelar Strata Satu.
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2. Ibu Retna Kristiana, ST, MT selaku pembimbing dan Seluruh Dosen Mercu

Buana yang telah membantu dan memberikan memberikan ilmunya,

sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini sehingga dapat

menyelesaikan program Strata Satu Program Studi Teknik Sipil Universitas

Mercu Buana.

3. Seluruh teman-teman yang sudah memberikan motivasi, canda, tawa dan

suka duka saat mengerjakan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Nurhadi (Alm) dan Ibu Ainu Zuhriyah selaku orang tua yang

mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan

kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Basri dan Ibu Hermida (Alm) selaku mertua yang menyayangi

penulis dan mengijinkannya menikahi putrinya yang cantik, pintar dan baik.

Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh

pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta,....... Juli 2018
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