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Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat,  taufik  serta  hidayah-Nya  kepada  penulis,  sehingga  atas  barokah  dan  ridho-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai mana yang diharapkan. 

Judul dari Tugas Akhir ini adalah ” Kajian beton ringan dengan menggunakan agregat 

Batu apung  dan  penambahan Admixture  Quick setting   Tancem  21 RA untuk dinding 

pracetak” yang diselesaikan selama kurang lebih 6 bulan. Tugas Akhir ini disusun untuk 

melengkapi syarat menyelesaikan jenjang kesarjanaan Strata 1 pada Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. 

Selama menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1.   Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk penulis 

 
2.   Teristimewa,  kepada  orang  tua  tercinta,  serta  adik  saya  atas  dorongan  semangat, 

materil dan pengertian yang tulus selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Ir. Zainal Abidin Shahab, MT.selaku Dosen pembimbing yang senantiasa 

meluangkan waktu dan pikiran dalam memberi arahan, pengajaran, masukan dan 

motivasi kepada saya. 

4.   Tri Aditya Putra yang selalu membimbing dan memberikan semangat. 

 
5.   Ahmad Kashogi yang turut membantu saya di Laboraotorium Waskita Beton Precast 

 
Tbk,. 

 
6.   Mba Adel,Pak Ponimin dan Lana selaku staff laboratorium Universitas Mercu Buana 

yang turut membantu saya. 

7. Sella,Putri,Ani,Arum,Bety,Dwi,Rita dan Ratna selaku sahabat saya yang selalu 

menyemangati saya.
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan 

keterbatasan waktu serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Tugas 

Akhir bisa memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi penulis dan juga bagi teman- 

teman mahasiswa Teknik Sipil khususnya. 

 

 
 

Tangerang, 1 Juli 2018 

 
Penulis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apriliani Kartika 
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