KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan kehendakNya, sehingga Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Amandemen
Kontrak Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi (Dry Dam) di
Kabupaten Bogor" dapat penulis selesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan baik
dan lancar. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan
studi pendidikan Strata I Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar –
besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan
kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir, yaitu kepada :
1. Mama dan Papa tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan
baik secara materil dan motivasi sehingga penulis terus bersemangat. Serta
kakakku Ririn dan adikku Siska yang aku sayangi.
2. Ibu Novika Candra Fertilia ST, MT., sebagai dosen pembimbing bagi penulis
yang telah memberikan arahan,bimbingan serta waktunya dalam Tugas Akhir ini.
3. Bapak Isradi MT, IPM. selaku Sekertaris Program Studi Teknik Sipil Universitas
Mercu Buana Kampus D.
4. Bapak Whima Regianto, M.APM., Bapak Prasdiyanto, ST., dan Ibu Patricia
Kanicia Djawu, ST, MT., yang telah memberikan dukungan berupa masukan dan
bimbingan terkait amandemen kontrak pada proyek.
5. My beloved, Latif Sulistyawan, partner terbaikku dalam segala hal, yang telah
banyak membantu penulis semasa perkuliahan hingga dapat bersama-sama
menyelesaikan tugas akhir. Saranghae.
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6. Seluruh Staff yang bergabung dalam Proyek Bendungan Ciawi (Dry Dam)
Abipraya – Sacna KSO beserta owner dan konsultan yang mau menyempatkan
waktunya untuk membantu penelitian tugas akhir penulis.
7. Temanku Haura dan Erbi yang memberi support dan doa, barisan dewa, teman –
teman magang di Bendungan, dan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu
Buana angkatan 2016.
8. Pihak – pihak lain yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat
disebutkan namanya satu persatu.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan
Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat
bermanfaat penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2020
Penulis
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