
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga laporan Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan 

Struktur Bawah Gedung LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 

Selatan Institut Teknologi Sumatera (ITERA)” ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik dari 

Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan 

ini banyak mengalami hambatan secara teknis maupun non-teknis, dan penulis 

juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini banyak mendapatkan 

bantuan dari pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran 

dan kritik serta petunjuk yang dibutuhkan oleh penulis. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan penuh rasa bersyukur 

dan bahagia; 

2. Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan 

baik dalam do’a maupun finansial sehingga dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir ini dengan baik; 

3. Bapak Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T. selaku pembimbing satu yang 

telah banyak memberi pengarahan dan nasihat dalam mengerjakan laporan 

Tugas Akhir ini; 

4. Bapak Rahmat Kurniawan, S.T., M.T. selaku pembimbing dua yang telah 

banyak memberi pengarahan dan nasihat dalam mengerjakan laporan Tugas 

Akhir ini; 

5. Bapak Syahidus Syuhada, S.T., M.T. selaku penguji yang telah banyak 

memberi pengarahan dan nasihat dalam seminar proposal, seminar hasil, 

dan sidang akhir; 

6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi 

Sumatera yang telah banyak memberi materi terkait laporan Tugas Akhir 

ini; 



 

7. Seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Sipil ITERA dan khususnya 

untuk teman-teman Teknik Sipil angkatan 2016 Institut Teknologi Sumatera 

yang telah banyak membantu dalam memberi semangat dan pengetahuan 

dalam pengerjaan laporan Tugas Akhir ini; 

8. Trisa Maulidya Putri yang telah banyak membantu dan selalu memberi 

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir dan perjuangan selama masa 

perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera; 

9. Seluruh teman-teman BK (Banteng Konstruksi) yang telah banyak 

membantu dan memberi dukungan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari di dalam penyusunan laporan ini masih banyak mengalami 

kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis, 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

 

Lampung Selatan,      September 2020 
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