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KATA PENGANTAR 

Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala atas segala 

berkat dan hikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir  ini. 

Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai 

akhir. 

 Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk melakukan sidang, dan juga sebagai syarat kelulusan. Penulis menyadari dalam 

penyusunan dan pengerjaan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 

pula, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa 

terima kasih kepada 

1. Allah Subhanahu Wa ta’ala. Segala puja dan puji syukur penulis haturkan, 

atas petunjuk, karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis diberi 

kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

2. Papa Wachid Soleh, Mama Eni Ariyanti, Chaska Gian Fatwa, dan keluarga 

saya yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi dan 

dukungan material. 
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3. Asri Nurdiana, ST. MT., selaku Ketua  Program Studi Diploma III Teknik 

Sipil Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. 

4. Parhimpunan Purba, ST. MT. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

dukungan dan arahan. 

5. Sutanto, ST. MT., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh Dosen Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi, 

Universitas Diponegoro. 

7. PT. Satriamas Karyatama selaku kontraktor Proyek Pembangunan        

Hotel Sindoro Cilacap. 

8. Maulvi Ratri Adinda Putri, Mega Sonia Isthofayanti, Clara Febylien, 

Arizal, M. Raynaldi, Willyam Daniel Claudio, Alief Bayu, Sabrina Fida, 

dan seluruh teman-teman Abhipraya D3 Teknik Sipil 2016 yang telah 

menjadi keluarga dan menemani perjalanan kuliah penulis di Semarang. 

9. Qolbi Romadhon Putra Santosa, Adhitya Salman, Guntar Mahendro, 

Saskia Maisi Monikasari, Humas Festacap 2019, dan seluruh teman-teman 

di Festacap 2019 yang telah memberikan support kepada penulis. 

10. Adik, Kakak tingkat dan Alumni D3 Teknik Sipil yang telah memberikan 

informasi dan masukan kepada penulis. 

11. Rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir ini membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu.        

Semarang,  Agustus 2019 

 

 

Anggun Virgin Meiana 

 


