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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya,
serta shalawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dengan judul “Analisis
Perbandingan Metode Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional dan Pelat LAntai
Half Slab (Studi Kasus Proyek Pembangunan Perpustakaan Nasional RI
Jakarta)”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan yang diajukan untuk
memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
Universitas Mercubuana.
Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga
pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis
menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah
memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung
dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:
1. Bapak Acep Hidayat, ST., MT Selaku Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas
Mercubuana.
2. Bapak Budi Santosa, ST., MT Selaku Pembimbing Tugas Akhir saya yang
telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat
berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3.

Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Teknik Sipil UMB, yang
telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulisan dalam
studi.

4. Rekan-rekan PT. Waskita Karya Proyek Perpustakaan Nasional RI dan
Proyek Ninies Plaza Residence yang telah membantu saya dalam penulisan
tugas akhir ini.
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5. Keluarga saya terutama ibu, bapak, dan kakak saya yang selalu membantu,
mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga dapat
menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Istri saya Tyas Chandra Yuliastuti yang selalu mendoakan dan memberikan
semangat dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Kepada

teman-teman

kelas

karyawan

angkatan

2013

Universitas

Mercubuana.
8.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Meskipun penulis telah berusaha untuk menyusun tugas akhir ini dengan sebaikbaiknya, namun penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Dalam penulisan
tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan materi
maupun dari segi penyusunannya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan
saran yang bersifat membangun sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi
penulis untuk kemudian harinya.
Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua
dan mungkin skripsi ini juga dapat berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Jakarta, 24 Januari 2019
Penulis,

Ramadita Septian Nugroho
41113120010
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