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KATA PENGANTAR 

 

Segala syukur dan puji saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 

anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan proyek akhir. 

 

Tujuan dari penyusunan proyek akhir ini guna memenuhi salah satu syarat sebagai 

kelulusan Program Studi Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Universitas Agung 

Podomoro. 

 

Didalam menyelesaikan proyek akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang 

sangat membantu dalam banyak hal. Dengan penuh rasa hormat pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Dr. Susy Fatena Rostiyanti, ST, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah membimbing dalam penyusunan proyek akhir ini hingga 

selesai. 

2. Bapak Ario Bintang Koesalamwardi, ST, MT., selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah membimbing dalam penyusunan proyek akhir ini hingga 

selesai. 

3. Bapak Andre Felix Setiawan, ST, MT., selaku Pembimbing Akademik 

yang telah memberi masukan dan ide dalam penyusunan proyek akhir ini. 

4. Bapak/Ibu dosen dan staff Program Studi Manajemen dan Rekayasa 

Konstruksi Universitas Agung Podomoro yang memberi ilmu kepada 

penulis. 

5. Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik 

moril maupun materil hingga proyek akhir ini dapat selesai. 

6. Acinia Nindartin dan Christian Winata atas kerja samanya dalam 

penyebaran kuesioner. 

7. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberi dukungan dan 

motivasi kepada penulis. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan proyek 

akhir yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.. 
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Selain itu penulis juga sadar bahwa laporan proyek akhir ini jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis benar-benar menanti kritik dan saran 

pembaca, supaya laporan proyek akhir ini nantinya dapat menjadi laporan 

yang lebih baik lagi. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

terlibat. Semoga proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan 

menjadi masukan dalam dunia pendidikan. 

 

 

Jakarta, 3 Agustus 2018 

                                                                                          
 Winston Elias Oetomo 

  


