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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat 

dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang ber 

judul “Pengaruh penambahan silika fume pada campuran beton dengan fly ash dan 

superplasticizer terhadap kekuatan, workability dan biaya bahan untuk campuran beton 

mutu tinggi ”. 

Tugas akhir ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 

(S1) di Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Teknik, Jurusan teknik Sipil. 

Dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis banyak menerima bimbingan, 

bantuan, masukan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT beserta Rosul Muhammad SAW, Malaikat dan Wali-walinya yang 

telah memberi saya barokah dan hidayah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

2. Orang tua penulis, Ibu Sutri Sujatmi tercinta dengan segala hormat dan sujud 

baktiku terimakasih atas kasih saying, doa, dorongan semangat dan nasehat,serta 

bimbingan  yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis untuk dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

3. Bapak Edifrizal Darma Ir. MT selaku pembimbing yang telah memberikan 

arahan, bimbingan dan dukungan serta kesabaran dalam membantu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

4. PT.Adhimix Precast Indonesia  dimana telah memberikan waktu luang supaya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 
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5. PT. Adhimix Precast Indonesia Plant Taman Anggrek dimana telah 

menyumbangkan bahan Material  kepada penulis, sehingga penulis lebih mudah 

mendapatkan. 

6. Teman-teman tim laboratorium PT adhimix precast Indonesia Plant Taman 

Anggrek yang selalu memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian tugas 

akhir ini. 

7. Bapak Ibu Dosen Teknik Sipil dan Mata Kuliah Umum yang telah mengajar 

selama 5 tahun terakhir, membimbing penulis menjadi lebih mengerti. 

8. Teman-teman Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Reguler II tahun 2015 baik 

yang sudah mengambil tugas akhir maupun yang belum.. 

9. Teman-teman seperjuangan penulis, perjuangan kita belum berakhir teman. 

10. Banyak pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian tuga akhir ini masih jauh dari sempurna. 

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini, saya mengharapkan 

partisipasi semua pihak untuk dapat memberikan masukan baik berupa kritikan maupun 

saran guna penyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

untuk pembaca. 

 

Jakarta, 10 Januari 2019 

 

 

                                                                                               Penulis 
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