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KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrohmanirrohim, 

Puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang masih 

melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta bimbinganNya. Sholawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada suri tauladan hidup sepanjang hayat, Rasulullah SAW sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Akselerator ( Lithium 

Carbonate ) Pada Admixture ( Polycarboxylate Ether )  Terhadap Kuat Tekan Beton 

Mutu Tinggi” . 

Tugas ahir ini penulis susun sebagai pelengkap dari tugas-tugas yang lain untuk 

memenuhi persyaratan kelulusan pada jenjang Strata 1 (S 1) Program studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, Jakarta. Penulisan ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan pemikiran dan pengetahuan dibidang Teknik Sipil. 

Sepanjang penulisan dan penyusunan tugas ahir ini, banyak kontribusi dan 

gagasan, ide, serta masukan yang penulis dapatkan, baik berupa pengajaran atau diskusi 

yang baik dan bermanfaat dalam penyelesaian tugas ahir ini. Untuk itu pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada : 

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberi rido dan doa nya atas kelancaran dan 

kemudahan dalam penyusunan tugas ahir ini. 

2. Bapak Ir. Zainal Abidin Shahab, MT, selaku dosen pembimbing penulis dalam 

menyusun Tugas Ahir ini. 

3. Bapak Acep ST, MT, selaku ketua program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Univertias Mercu Buana Jakarta. 

4.  Dosen-dosen Fakultas Teknik Univertias Mercu Buana Jakarta. 
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5. Bapak Ponimin dan selaku kepala Lab Teknologi Bahan Teknik Univertias Mercu 

Buana Jakarta beserta asisitan Lab Teknologi Bahan yang telah memberikan 

kelancaran dalam proses uji bahan. 

6. Semua rekan-rekan Teknik Sipil  Univertias Mercu Buana Jakarta, khususnya 

angkatan 2013 yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam pembuatan 

tugas ahir ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan, oleh karena itu perlu kritik dan saran dari pembaca guna kemaslahatan 

bersama kelak dikemudian hari. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak banyak yang mempunyai 

perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu teknik sipil agar 

dapat menuju kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, Amin. 

 

 

Jakarta, Februari 2018 
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