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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih dan karunia-

Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi Pada Proyek 

Jembatan di Tangerang”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah 

satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S.T.) di Universitas 

Tarumanagara. 
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semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 
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dan dorongan selama penulisan skripsi ini. 
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penulis Handi, Bella Angela dan Valerie Agatha yang selalu 

memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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pembimbing yang sama dengan penulis. 
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8. Tama, Kepin, Zola dan Lois sebagai rekan satu geng tangerang yang 

telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. 

9. Seluruh teman-teman Program Studi Sarjana Teknik Sipil Universitas 

Tarumanagara angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan serta 

membantu penulis selama pembuatan skripsi. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama pembuatan skripsi, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah banyak membantu dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi parapembaca 

dalam menambah ilmu pengetahuan. Mohon maaf jika dalam penulisan terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis 

menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penulisan ini. 
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