KATA PENGANTAR
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia,
dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir hingga akhir penyusunan
Tugas Akhir pada

judul STUDI PENGARUH CAMPURAN POLYETHLEN

TEREPHTALATE TERHADAP KUAT TEKAN BETON. Tugas Akhir ini dari hasil uji
laboratorium untuk mengetahui karakteristik limbah plastik yang digunakan untuk
agregat buatan.
Laporan ini secara rinci dibagi menjadi 5 (Lima) bab, yang masing-masing babnya berisi
penjelasan secara detail tentang bab tersebut, adapun 5 (lima) bab tersebut adalah : Bab I
Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup
penelitian, metode pembahasan, batasan masalah, sistematika penulis. Bab II Studi
Literatur, berisi semua rujukan dari pustaka, dan mengacu pada literartur. Bab III
Metodologi Penelitian, berisikan diagram alir dan metoda. Bab IV Hasil dan Analisis
berisi hasil pengolahan data/ pembahasan. Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan
saran penulis berdasarkan hasil pengamatan di lapangan selama melakukan pengujian.
Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan
penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Orang Tua dan keluarga, terima kasih doa dan dukungan yang tidak pernah
berhenti bagi saya, yang selalu memotivasi saya untuk tidak putus asa dan terus
maju.
2. Ir.Muhammad Isradi, MT.IPM selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercubuana.
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3. Syafwandi, Prof. Dr. Ir. Drs, M.sc selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, nasehat, dukungan serta semangat hingga selesainya
tugas akhir ini.
4. Seluruh teman-teman Reguler II terima kasih atas dukungan dan doanya.
5. Terima Kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan Satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh
dari sempurna. Oleh karena itu,saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan
laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi perkembangan penguasaan ilmu rekayasa sipil di Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Mercubuana.

Bekasi, Februari 2020
Penulis

(Umi Latifah)
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