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MOTTO

"Allah tidak mewajibkan orang-orang yang bodoh untuk menuntut ilmu, kecuali

terlebih dahulu mewajibkan orang-orang berilmu untuk mengajar."

( Sayydina Ali Karamallahu Wajhahu )

"Tulislah apa yang terbaik dan yang anda dengar, peliharalah apa yang terbaik dari

yang anda tubs, dan sampaikanlah yang terbaik dari yang anda dengar."
(Ibnul Muqaffa )

"Hindarilah tiga perkara dalam tiga hal : Bangga dengan ilmumu saat berdiskusi,

merasa hebat didepan orang-orang yang mengenalmu, dan menunda berbuat baik

ketika mendapat kesempatan."

( Dr. Musthafa as-Siba'I)

Cara satu-satunya untuk menghinaari kesalahan ialah dengan berpengalaman. Dan,

saiu-satunyr. cara untuk memperoleh pengalaman ialah dengan beberapa kali
melakukan kesc.lahan.

( Sang Bijak )
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PERSEMBAHAN

Allah Ta'all i, Tempat Kembali Segala Urusan, hanya karena-Mu lali kami mampu

nienunaikan apa yang memang harus kami tunaikan. Bila tak Engkau mungkinkan

apalah daya, karenanya tcrimalah syukur kami.

Sebagai wujud terima kasih, buah kerja ini kami persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu, atas do'a dan segalanya.

- Sri Wayati, istriku tersayang, dorongan semangatmu sangatlah berarti.

(M. Abduh)

- WSaripeniwi, atas semua bantuan dan perhatian ikhlasmu.

(B Erlianto)

 



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillaahirabbil 'Alamiin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, shalawat

dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,

keluarga, sahabat, ulama dan para pengikutnya yang selalu menjaga ajaran-ajarannya.

Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan

Tugas Akhir kami yang berjudul : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pengecatan dinding. (Studi kasus : proyek

pembangunan pasar Kroya-Cilacap).

Maksud dan tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi

salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (Si) bidang Teknik

Sipil pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama melaksanakan PenelitianTugas Akhir ini, penyusun menyadari bahwa

segalanya tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak, untuk itu penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-

besarnya ke pada :

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

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

 



2. Bapak Ir. H. Munadhir, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Ir. Bapak Edy Purwanto, CES, DEA, selaku Dosen Pembimbing Tugas

Akhir kami.

4. Bapak Ir. Tadjuddin BMA, MS dan Ibu Ir. Tuti Sumamingsih, ST, MT, selaku

dosen penguji pada sidang dan pendadaran tugas akhir kami.

5. Bapak, Ibunda, serta kakak dan adik kami yang tiada henti memberikan

semangat, dorongan dan segenap rasa sayangnya.

6. Teman-teman senasib dan seperjuangan, atas segala bantuan dan

partisipasinya.

7. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu

dan turut berperan selama Penelitian Tugas Akhir berlangsung.

Biarpun telah berupaya semaksimal mungkin, penyusun sangat menyadari

bahwa semua itu tidak lepas dari kekurangan yang ada. Untuk itu penyusun sangat

mengharapkan segala saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan di

masadatang.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.
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Yogyakarta , 12 Agustus 2004

Penyusun

 


