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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan
Rahmat–Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul
“Analisis Perbandingan Sistem Delivery Proyek Pada Pekerjaan Konstruksi Dalam Segi
Waktu, Biaya, dan Mutu” dengan baik.
Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar
Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan Universitas Mercu Buana, Jakarta. Penyusunan Laporan Tugas Akhir
ini diselesaikan berdasarkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama kuliah dan
dalam dunia kerja.
Dalam pembuatan laporan ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari
berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1. Allah SWT atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran yang diberikan.
2. Bapak Acep Hidayat, ST., MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dr. Mawardi Amin, MT., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang
dengan sabar membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir
ini dengan lancar.
4. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu
Buana.
5. Keluarga yang selalu memberikan doa agar saya dapat mengerjakan Tugas Akhir
dengan benar dan bisa selesai dengan tepat waktu.
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6. Sahabat-sahabat tercinta yang telah menyemangati dan memberikan motivasi
kepada penulis.(Syifa, Gita, Rio, Trias, Lita)
7. Abdul Malik yang selalu menemani saya selama kuliah di Universitas
Mercubuana, dan selalu memberikan dukungan semangat serta doa agar lancar
dalam penulisan Tugas Akhir ini,
8. Rekan - rekan mahasisiwa/i Teknik Sipil Universitas Mercubuana yang telah
mendukung saya. (Serli, Dina, Wanda, Eko, dll)
9. Rekan-rekan kantor PT Bumi Daya Plaza yang banyak memberikan semangat
dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Rekan - rekan mahasisiwa/i seperbimbingan di Universitas Mercubuana yang
telah mendukung saya. (Mutia, Merlin, Rulia, Devi, dll)
11. Semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak
kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang
bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya.

Jakarta, 09 Januari 2019
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