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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan 

hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan proyek akhir sesuai dengan 

bimbingan, arahan, dan pemikiran penulis dibantu dengan dosen pembimbing. 

Laporan Proyek Akhir ini merupakan salah satu persyaratan akhir yang wajib di 

tempuh oleh mahasiswa/i Universitas Agung Podomoro Program Studi Manajemen 

dan Rekayasa Konstruksi. Laporan proyek akhir ini disusun semata-mata sebagai 

bentuk laporan tertulis kegiatan yang telah penulis lakukan selama pelaksanaan 

penyusunan laporan proyek akhir sehingga dapat membuat kesimpulan atas 

pekerjaan yang terjadi di proyek dan berbagi ilmu tentang praktik Industri 

Konstruksi di Indonesia dalam fase perencanaan konstruksi di proyek EPC. 

Penyusunan laporan proyek akhir telah penulis laksanakan selama 5 bulan. Dengan 

selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

memberikan masukan-masukan kepada penulis dan pemberian data-data 

pendukung dalam proses penyusunan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

 Dosen Pembimbing 1, Ibu Dr. Susy Fatena Rostiyanti ST., M.Sc yang telah 

memberikan banyak sekali masukan kritik dan saran selama rangkaian 

proses penyusunan dari mulai sampai selesainya laporan proyek akhir. 

 Dosen Pembimbing 2, Bapak Satria Agus Nugroho, ST., M.T dan Bapak 

Ferdinand Fassa ST., M.T yang telah meluangkan waktunya untuk 

melakukan proses revisi selama penyusunan sampai pengembangan dan 

pengertian terhadap topik yang diambil oleh peneliti. 

 PT. XYZ terutama tim Project Scheduling and Controlling (EPC System, 

Cost Control, Scheduling Control, Document System) yang telah 

memberikan berbagai macam ilmu EPC System dan data perusahaan 

sebagai dasar dalam penelitian ini. Serta, pada pelaksanaan proyek 

sesungguhnya di bidang Corporate. 

 Orang Tua penulis yang telah memberikan restu dan doa agar selalu 

menjaga kesehatan sehingga dapat menyelesaikan laporan proyek akhir. 
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 Rekan terdekat penulis yang selalu memberikan masukan terhadap alur 

berpikir penulis sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan proyek akhir ini semua 

kemampuan penulis dalam menulis sudah semaksimal mungkin, tetapi penulis 

mengetahui sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dalam penulisan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

 

Jakarta, 09 Agustus 2018 

        Ghina Mardiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


