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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan judul “Analisis Desain Track Temporary Jalur 10 Stasiun Manggarai 

(Studi Kasus Proyek Double – Double Track “Paket A” PT. Kereta Api Indonesia)”. 

Tugas akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

pada Program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 Penulis menyadari dalam penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan 

kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan tugas akhir 

ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai 

pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Kedua orang tua (Aliyudin dan Ida Farida) tercinta atas segala do’a, nasehat, ilmu, 

dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta selalu 

memberi semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Ir. Alizar, MT selaku dosen pembimbing tugas akhir, atas bimbingan dan dukungan 

serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis. 

3. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta teh awal, ka latief, teh ayu, ka iqbal, aji, puja, 

adel dan keponakan tersayang zia, bhiezein, damara, tsamara, chery yang selalu 

memberikan semangat, dukungan material, do’a dan perhatian serta menghibur 

penulis selama ini. 

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

Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana atas 

ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dan juga menyelesaikan perkuliahan. 

6. PT. Wijaya Karya,Tbk (Persero) khususnya proyek double – double track “paket 

A” yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti track temporary serta 

memberikan akses dan kemudahan sehingga memperlancar penelitian. 

7. Teman-teman seperjuangan dakwah fakultas dan kampus LDF AS-Salam dan 

UKMI AL-Faruq yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungannya. 

8. Teman-teman seperjuangan (TBS Karya): Dea, Wening, Fahmi, Nanda, Cani yang 

selalu memberikan keceriaan, motivasi, semangat dan perhatiannya. 

9. Teman-teman seperjuangan SMA : Ita, Vivi, Izza yang selalu memberikan 

semangat dan doa. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan Teknik Sipil 2015 dan pihak-pihak yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, semangat dan 

dukungannya. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan tugas Akhir 

ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun akan 

sangat diharapkan oleh penulis untuk penyempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Semoga 

Tugas Akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan 

serta referensi bagi pembaca khususnya bagi masa depan penulis juga. 

 

Jakarta, 09 Desember 2018 

 

Penulis 
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