KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Allah dan anak Yesus Kristus atas berkat dan
karunia-Nya yang telah memberikan Roh Kudusnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhirnya yang berjudul Kinerja Reclaimed Asphalt
Pavement (RAP) dengan campuran aspal penetrasi 60/70 dan residu oli pada
“WARM MIX ASPHALT”
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan
dari berbagai pihak berupa pikiran, waktu, dan tenaga, materi sehingga dalam
penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya dalam
kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan hormat dan terimakasih
kepada :
1.

Allah dan anak Yesus Kristus yang telah memberikan perlindungan, berkat
dalam setiap keadaan dan waktu hari lepas hari

2.

Bapak Gito Suparmin dan Ibu Punari Serta Kakak Arie Cahyadi. yang selalu
memberikan doa, support dan motivasi yang sangat besar.

3.

Acep Hidayat ST, MT dan Ika Sari Damayanti Sebayang, ST, MT selaku
Kaprodi dan Sekprodi

4.

Ir. Zainal Arifin, MT selaku Pembimbing Akademik

5.

Ir. Alizar, MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

6.

Para dosen dan staf pengajar jurusan Teknik Sipil yang telah mendidik dan
memberi bekal ilmu kepada penulis selama mengikuti studi pada fakultas
Teknik program studi Teknik Sipil

7.

Bapak Ponimin yang banyak memberikan bantuan, masukan serta
pengarahan di laboratorium Universitas Mercubuana

8.

Jesica Priscilia.P yang telah memberi semangat dalam pengerjaan tugas
akhir ini.

9.

Rekan-rekan Teknik Sipil angkatan 2011 dan SAHABAT HALTE yang
telah membantu, mendukung, memberi saran, serta kritikan yang teramat
kepada penulis.

10.

Rekan-rekan Teknik Sipil Halte yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
atas doa, dukungan, dan bantuan selama pengerjaan penelitian ini.
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Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan rahmat perlindungan dan berkat
yang berlimpah bagi mereka semua yang telah membantu.
Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas Akhir
ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun akan sangat membantu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi
kita, Amin.
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