
KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya, 

Jurusan Teknik Sipil Program D3 Universitas Negeri Medan (UNIMED). Dalam 

laporan Tugas Akhir  ini penulis memilih judul “ ANALISIS RENCANA 

ANGGARAN BIAYA (RAB) BANGUNAN BERLANTAI II PADA PROYEK 

SIANTAR INDAH “. Tugas Akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III pada Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan dan agar dapat mengerjakan pekerjaan juru hitung (estimator) dalam 

sebuah proyek bangunan gedung.  

Dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh 

petunjuk, bimbinggan serta arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan kali 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda, kakak, abang, 

serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dukungan baik materil, 

maupun dukungan moril serta senantiasa mendoakan penulis dalam masa 

perkuliahan hingga  selesainya tugas akhir ini. 

Dan kesempatan ini, tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :            

1. Bapak Drs. Ronald Butar-butar,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan masukan yang sangat 

bermanfaat untuk kesempurnaan Tugas Akhir. 

2. Ibu Syafiatun Siregar, ST., MT  Selaku Ketua Prodi Teknik Sipil   
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3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid. K, M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Teknik.  

4. Bapak Dr. Nathanael Sitanggang, S.T.,M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Teknik.  

5. Bapak Drs.Asri Lubis, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Bangunan.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama perkuliahan. 

7. Teristimewa Untuk Orang Tua, Saudari saya, yang telah memberikan bantuan 

baik berupa dukungan moril maupun materil guna menyelesaikan laporan dan 

studi saya ini.  

8. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Stambuk 2008  yang 

telah memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dalam penulisan Tugas Akhir.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan hingga 

selesainya tugas Akhir ini.  Dan penulis mohon maaf apabila ada kata-kata yang 

telah menyinggung perasaan, semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah 

penulis terima dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Tugas Akhir ini bermamfaat 

sebagaimana mestinya.   

Medan,    Februari 2013 

Penyusun, 

 
 

MuhammadKhoirNasution 
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