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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang 

berjudul “PENINJAUAN ULANG PERHITUNGAN DAYA DUKUNG 

PONDASI PROYEK PEMBANGUNAN PRASARANA KERETA API 

RINGAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JABODEBEK RUAS CAWANG – 

TAMAN MINI” dengan baik. Penulisan laporan Tugas Akhir ini dilakukan dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program 

Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. 

Laporan Tugas Akhir  ini merupakan salah satu representasi dari keilmuan 

dan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Studi 

Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Semoga seiring 

dengan meningkatnya pengetahuan dan pengalaman penulis, dimasa yang akan 

datang penulis dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat 

bagi masyarakat luas. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah 

sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kelancaran 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini; 
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2. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan 

material dan moral; 

3. Bapak Budhi Dharma, ST,  MT., selaku Ketua Program Studi Diploma III  

Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro; 

4. Bapak H. Bambang Setiabudi , ST, MT., selaku dosen wali sekaligus dosen 

pembimbing penulis di Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah 

Vokasi Universitas Diponegoro; 

5. Semua dosen yang ada di Program Studi Diploma III  Teknik Sipil Sekolah 

Vokasi Universitas Diponegoro; 

6. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., selaku kontraktor pelaksana pada Proyek 

Pembangunan Prasaran Kereta Api Ringan Light Rail Transit (LRT) ; 

7. Mas Ikhsan Setiawan, selaku pembimbing penulis selama penulis 

melaksanakan magang dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini; 

8. Seluruh staff PT. Adhi Karya ruas Cawang – Taman Mini yang telah membagi 

ilmunya; 

9. Teman – teman Generasi Mecin yang telah banyak membantu saya dalam 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir  ini; 

10. Teman – teman PSD III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, 

khususnya angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama masa 

perkuliahan. 

11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

penulis dalam menyusun laporan ini. 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis 

mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna 

memperbaikinya. 

Semoga laporan Tugas Akhir  ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya. 

Semarang,  Juli 2017 
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