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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrohim 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., dan Shalawat serta 

salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya 

dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul: 

“Optimalisasi Waktu Dan Biaya Proyek Pembuatan Steam Boiler Kap. 6000 

kg/jam Menggunakan Teknik Analisis Jaringan Kerja Di. CV. MASTERTECH 

ENGINEERING”. 

 Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

pengalaman dan juga waktu. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya 

masukkan, baik saran maupun kritikan yang bersifat membangun bagi penulis. 

Semoga amal baik serta kesejahteraan memberkati kita semua dan Allah SWT  

memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita semua. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya 

bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 

Bandung, April 2015 

          

                    Mita Rizki Tiara 
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