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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul 

Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Proyek 

Mampang Office. Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan observasi dan data-data 

yang kami peroleh dari PT. Tatamulia Nusantara Indah selaku Kontraktor di Proyek 

Mampang Office, Jakarta Selatan. 

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

dengan tulus ikhlas membantu dan mendukung kami secara moril maupun materil, 

langsung maupun tidak langsung sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat kami selesaikan 

dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang sebesar- besarnya kami ucapkan kepada : 

1. Allah SWT atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada 

saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

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

sayang, perhatian, nasihat serta doa yang tulus yang sangat memotivasi kami, juga 

dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada kami. 

3. Bapak Agus Suroso,MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar 

membimbing dan memberikan arahan kepada saya serta saran yang dapat menambah 

wawasan kami, sehingga kami dapat membuat laporannya dengan baik. 

4. Bapak Acep Hidayat, ST, MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil dan 

Koordinator Kerja Praktek. 
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5. Bapak Akbar Amiluhur, ST, MT., selaku Project Manager Proyek Mampang Office, 

Jakarta Selatan PT. Tatamulia Nusantara Indah yang telah menerima saya dengan baik 

untuk mengambil data yang diperlukan selama membuat Tugas Akhir ini. 

6. Herlina Mardianti kekasihku yang senantiasa mendukung saya dan memotivasi saya 

yang tiada henti-hentinya. 

7. Untuk seluruh kerabatku Reja, Gunawan, Luqman, Bayu, Iqbal, Yayat, Hali, Leo, 

Michael, Malik, Ikhsan, Tri Hidayatullah, Ria, Fitria, Poppy,  Adi, dan Fery yang 

menamani saya membuat laporan Tugas Akhir ini. 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, yang 

selalu memotivasi saya dan dan membantu saya baik secara moril maupun non moril. 

Dan seluruh pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa penulisa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik 

materi, isi maupun teknik penyajian, mengingat kemampuan yang peneliti miliki masih 

terbatas. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa dengan senang 

hati peneliti harapkan jdemi kesempurnaan penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata 

semoga skripsi ini dapat bermanfaatb bagi pihak yang berkepentingan serta rekan-rekan 

mahasiswa Universitas Mercu Buana, Meruya. 

 

Jakarta, 12 januari 2019 

Penulis 

 

 

Agung Budi Sutanto 
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