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  KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini, untuk memenuhi salah satu 

syarat akademis yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Universitas Mercu Buana. 

Di dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, 

baik pengumpulan data, penyajian isi, maupun teknik penulisan. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini terutama kepada: 

1. Bapak Acep Hidayat ST., MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Budi Santosa ST., MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan 

mengarahkan penulis selama ini. 

3. Para Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Mercu 

Buana yang telah membantu proses pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah di kampus ini. 

4. Para Staff dan Karyawan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana.  

5. Bapak Ir. Didik Suharyadi selaku Project Manager (PM) dan Bapak Ir. Salman 

Mukhtar selaku Deputy Project Manager (DPM) pada Proyek Pembangunan 
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Perkantoran di Kawasan Tebet Jakarta Selatan dan dukungan moril kepada 

penulis untuk penyusunan tugas akhir ini. 

6. Bapak Feraldi, Vince, Bapak Yossi, dan segenap staff Proyek Pembangunan 

Perkantoran di Kawasan Tebet Jakarta Selatan yang tentunya telah banyak 

membantu, membimbing, dan memberikan data dan masukan kepada penulis 

selama mengerjakan tugas akhir ini. 

7. Orang tua penulis Bapak dan Ibu, Istri dan kakak-adik tersayang terimakasih 

atas doa restu, kasih sayang, nasihat, serta dukungan moril maupun materil yang 

tak henti-hentinya kepada penulis selama ini. 

8. Rekan-rekan Mahasiswa Kelas Karyawan Teknik Sipil Mercu Buana yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

Usaha terbaik telah diupayakan oleh penulis, namun mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa didalam 

penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik 

lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin. 

 

Jakarta, Februari 2019 

          Penulis 

 

 (Andri Angga Triana) 
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