KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang
senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir
dengan

judul

“PERENCANAAN

DOKUMEN

PERSIAPAN

TENDER

KONSTRUKSI (STUDI KASUS GEDUNG LABORATORIUM TEKNIK
ITERA)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Institut Teknologi Sumatera.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa ada
dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini terutama kepada:
1. Kedua orang tua, bapak tercinta Sugianto dan ibu tersayang Sri Lestari serta
adik tersayang Wina Astari Sugianto yang telah memberikan dukungan baik
moril maupun materil serta doa yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
2. Bapak Nugraha Bintang Wirawan S.T., M.T. selaku pembimbing I terbaik
yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan
Tugas Akhir.
3. Ibu Dian Perwitasari, S.T., M.T. selaku penguji I yang telah memberi saran
dan mengarahkan penulis pada sidang seminar proposal sampai sidang Tugas
Akhir.
4. Ibu Siska Apriwelni, S.T., M.T. selaku penguji II yang telah memberi saran
dan mengarahkan penulis pada sidang seminar proposal sampai sidang Tugas
Akhir.
5. Bapak Rahmat Kurniawan, S.T., M.T. yang telah memberi saran dan
mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
6. Ibu Winny Novalina S.T., M.T. selaku dosen wali yang banyak mendukung
dan membimbing pada setiap semester dalam mencapai tujuan.
7. Abang terbaik Alimudin yang selalu setia menemani dan menyemangati
dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

8. Sahabat terbaik dan seperjuangan Ayu Sinta Aprilia yang telah membantu dan
menyemangati dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Teman seperjuangan semasa perkuliahan Agadi Samridho, Salisa Rahmah dan
Risa Dwi Riyadi, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satusatu oleh penulis.
10. Seluruh teman – teman seangkatan program studi Teknik Sipil ITERA 2016
untuk dukungannya.
Penulis manyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.
Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak
khususnya dalam bidang menajemen teknik sipil.
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Penulis,

(Widiya Astari Sugianto)

