KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pengendalian biaya &
waktu pada proyek rumah susun Rawa Buaya dengan metode Earned Value
Analysis”. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda
tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluaganya, sahabatnya dan sampai kita
selaku umatnya. Sebagai syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1)
Jurusan Teknik Industri, Universitas Mercu Buana.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas
segala bantuan baik moril maupun materil kepada:
1. Khusus untuk kedua orang tua. Terima kasih atas kesabarannya, sikap penulis
yang belum bisa membahagiakan ibu dan ayah atas segala do’a serta kasih
sayangnya yang senantiasa memberikan dukungan moril dan material kepada
penulis.
2. Bapak Ir. Indra Almahdy, M.Sc. selaku dosen pembimbing bagi penulis selama
membuat tugas akhir yang telah memberikan banyak pengarahan, saran dan
pembelajaran kepada penulis.
3. Ibu Zulfa Fitri Ikatrinasari, Dr, Ir, MT. selaku Kepala Program Studi Teknik
Industri serta dosen tugas akhir yang selalu membantu dan memantau
perkembangan penulis selama membuat tugas akhir dan telah memberikan banyak
pengarahan, saran dan pembelajaran kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri Mercu Buana angkatan 2014,
Hardiansyah, Arif Maulana F, MH Dedi, Erlan Rusmana, Moh. Ikhvan, Ridho
Mendoza terima kasih atas segalanya.
Jika diumpamakan dengan sebuah pertandingan sepak bola, pada semester
ini adalah partai final menuju tangga juara. Menempuh banyak nya pertandigan
selama 4 tahun sebelum akhir nya saya sampai di penghujung perjalanan dalam
menempuh pendidikan strata satu. Seperti nama tempat di sumatera barat yaitu
Kelok 9 , selama penulis menyusun tugas akhir ini penulis menemui banyak
hambatan. Namun perlahan tapi pasti hambatan itu bisa dilewati sehingga tugas
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akhir ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari tugas akhir
ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat
membangun selalu penulis harapkan guna kesempurnaan dan pembelajaran
dikemudian hari. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis
pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.
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