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PERSEMBAHAN 

 

Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada saya didalam setiap hidup yang saya 

jalani. Perjuangan yang saya lakukan dala penyusunan Tugas Akhir ini saya 

persembahkan teruntuk : 

1. Untuk kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendoakan saya 

serta selalu memberikan dorongan riil dan materiil yang tidak pernah 

bisa saya balas jasanya.kedua. 

2. Bapak Dr. Ir. H. Sumirin, MS. Yang telah membimbing dan 

memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya. 

3. Bapak  yang telah membimbing dan 

mendukung kelancaran penulisan tugas akhir ini. 

4. Untuk teman seperjuangan saya Muhammad Miftakhul Ulum yang 

selalu memberi semangat dan pantang menyerah menghadapi saya 

dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

5. Untuk teman-teman angkatan 2015 Fakultas Teknik UNISSULA yang 

selalu menghibur saat kesusahan dalam penyusunan laporan ini 

dengan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini. 

6. Untuk Mas Arde & Mas Rino yang telah membantu saat praktikum 

dilaboratorium struktur dan bahan fakultas teknik UNISSULA saya 

ucapkan terimakasih. 

7. Untuk teman-teman kos ijo Harun, Farid Kentung, Faruq, Al-fiqh, 

Adit, Aldi King, Andy, dan Si Entong yang selalu menghibur dan 

memberi semangat ketika saya terpuruk. 

8. Untuk teman-teman KMFT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

atas dukungan dan dorongan semangatnya saya ucapkan terimakasih. 

 
Krisnandika Ogi Retama 

NIM : 3.02.015.04158 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirataAllah SWT atas segala rahmat 

danahidayah yang.saya rasakan hingga.saat ini. Tugas Akhir.ini 

saya.persembahkan untuk : 

1. Bapak Istochori & Ibu Riadloh selaku orang tua saya yang senantiasa 

selalu mendoakan saya serta selalu memberikan dorongan riil dan materiil 

yang tidak pernah bisa saya balas jasanya. 

2. Kakak saya Muhammad Rifki, Bakhtiar abdillah dan Laela Niswah 

yang selalu mendukung dan mendoakan. 

3. Bapak Dr. Ir. H. Sumirin, MS. Yang telah membimbing dan 

memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya. 

4.  yang telah membimbing dan 

mendukung kelancaran penulisan tugas akhir ini. 

5. Untuk partner saya Krisnandika Ogi Retama yang selalu siap dalam 

mengerjakan tugas akhir ini. 

6. Untuk teman-teman angkatan 2015 Fakultas Teknik UNISSULA yang 

selalu menghibur saat kesusahan dalam penyusunan laporan ini dengan 

memberikan dukungan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

7. Untuk Mas Arde & Mas Rino yang telah membantu saat praktikum 

dilaboratorium struktur dan bahan fakultas teknik UNISSULA saya 

ucapkan terimakasih. 

8. Untuk Dewi Puspitasari, Wandhera, Suci dan Herona  yang selalu 

memberi semangat dalam mengerjakan laporan. 

9. Untuk Bapak Ernang Sudibyo yang telah membantu mempersiapkan 

alat-alat saat praktikum dilaboratorium struktur dan bahan fakultas teknik 

UNISSULA. 

 
Muhammad Miftakhul Ulum 

NIM : 3.02.015.04198 
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KATA PENGANTAR 

 

.Warrahmatulahi  Wabarakatuh. 

 

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Pengaruh Kadar Superplasticizer 

337 Terhadap Sifat-Sifat Mekanis Beton yang merupakan salah satu syarat 

untuk menyelesaikan study S1 pada jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kendala yang dihadapi 

dalam menyusun tugas akhir ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka 

tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Ir. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

2. Bapak Ari Sentani, ST, MT. Selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

3. Bapak Dr. Ir. H. Sumirin, MS. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas 

Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, saran dan 

dorongan semangat. 

4. Bapak . Selaku Dosen Pembimbing II 

Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk 

memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, 

saran dan dorongan semangat. 

5. PT. Moehandas Oeloeng  Tugu, yang telah memberikan agregat kasar 

untuk penyelesaian tugas akhir. 

6. Seluruh dosen, staff, dan karyawan program studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik UNISSULA. 

7. Orang Tua dan Keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan 

dan meberi dukungan moral, spiritual, dan finansial selama ini. 



xii 
 

8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir 

ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, 

dan pengalaman yang dimiliki, dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat 

kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada 

kesempurnaan. 

 

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang memerlukanya. Amin. 

 

arrahmatulahi  Wabarakatuh.  

 

Semarang,     Februari 2019 

 

 

 

Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


