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PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'ataikum warrahinatullohi wabarokatuh

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadhirat Alloh SWT yang telah

memberikan anugerah nikmat berupa iman, semangat dan sabar hingga Tugas Akhir

ini selesai dengan baik. Sholawat dan salam untuk Nabi dan Rasul Muhammad ibn

Abdillah, sahabat dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah

pada jenjang Strata 1 ( S-i ), fakultas teknik sipil dan perencanaan, Universitas islam

Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul '"Implementasi Analisa Nilai

Pada Pondasi Kampus Terpadu Unit VII Blok C", telah dilakukan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dimiliki, berdasarkan pada

referensi dan pedoman yang ada. Disadari bahwa Tugas Akhir ini kurang sempurna,

untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi untuk kesempumaan Tugas Akhir

ini.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini telah banyak mendapat bantuan

bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun spirituil. Oleh karena itu ueapan

terima kasih dihaturkan kepada:

1. bapak Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia,
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2. bapak Ir. H. Tadjuddin BMA, MS, selaku ketua jurusan teknik sipil, fakultas

teknik sipil dan perencanaan, universitas islam indonesia dan selaku dosen

pembimbing I,

3. bapak Ir. H. Suharyatmo, MT, selaku dosen pembimbing II,

4. kedua orangtua, kakak, adik dan keluarga besar Pekalongan,

5. keluarga besar APIKRI di Yogyakarta,

6. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada ucapan yang pantas selain ucapan terima kasih, semoga amal baik yang

telah dilakukan mendapat pahala dari Alloh SWT, Amiin.

Wassalamu 'alaikwn warrohmatullohi wabarokatuh.

Yogyakarta, Februari 2001
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