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KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

kesehatan, ridho, hidayah dan inayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan judul: Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengendalian Mutu Pada 

Pelaksanaan Struktur Beton Proyek Pondok Indah Mall 3 & Office Tower. 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk melengkapi salah satu syarat 

dalam mencapai gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya berusaha 

menyampaikan apa yang telah saya dapat dari data proyek, hasil pengamatan dan dari 

berbagai narasumber. Selama penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, saya banyak 

menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, moril maupun 

materil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta beserta adik tersayang yang telah memberikan dukungan 

penuh dan senantiasa mendo’akan saya serta memberikan motivasi selama proses 

penyusunan Tugas Akhir ini 

2. Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

3. Bapak Acep Hidayat, S.T, M.T selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana Jakarta 

4. Rekan-rekan kerja saya di proyek Pondok Indah Mall 3  yang selalu mendukung, 

membimbing, memberikan ilmu, dan memotivasi dalam pengembangan potensi di 

dalam diri saya 
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5. Dosen ibu Yunita Dian Suwandari, ST, MM, MT yang telah mendukung saya dan 

membimbing saya dalam Tugas Akhir ini. 

6. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa reguler 2 Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Mercu Buana Jakarta yang sama – sama berjuang dan selalu 

memberikan motivasi untuk terus bekerja keras serta selalu ber Ikhtiar. 

7. Semua pihak, rekan, sahabat, yang telah berperan serta membantu dalam 

penyusunan Skirpsi Tugas Akhir ini. 

 
 

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu mendapatkan imbalan 

beserta rahmat dari Allah SWT. 

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, 

oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan lebih 

lanjut. Saya hanya bisa berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca khususnya dalam ilmu pengendalian mutu konstruksi. 

 
Jakarta, 30 Januari 2020               

 
 
 

Wismoyo Agung Nugroho 
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