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Puji dan

syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir
tenteng “Pengaruh Penggunaan Limbah Genteng Beton Sebagai Substitusi Agregat
Kasar Pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton”. ini dengan baik. Sholawat
berserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW.
Tugas akhir ini dilakukan guna untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan
program Sarjana Strata 1 (S1) di Universitas Mercu Buana Bekasi, 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. Kedua Orangtua penulis yang mendidik dan mendoakan penulis dari kecil
sampai sekarang tanpa lelah. Terimakasih Bapak, Ibu semoga Allah SWT.
Memberikan keberkahan dan hidayah yang tiada henti sampai engkau dapat
menggapai surgaNya Allah yang seluas langit dan bumi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Drs. Syafwandi, M,Sc. Selaku pembimbing yang telah
memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta kesabaran dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Acep Hidayat ST, MT,. Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Muhammad Isradi ST, MT. Selaku Sekertaris Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana kampus D, terimakasih banyak pak atas kebaikan dan
support yang bapak berikan.
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5. Seluruh Karyawan Tata Usaha dan Ruang Praktekum Teknik Sipil Universitas
Mercu Buana yang telah banyak membantu saya.
6. Bapak Ibu Dosen Teknik Sipil dan Mata Kuliah Umum yang telah mengajar
selama 4 tahun terakhir, membimbing penulis dari tidak bisa menjadi lebih
berguna.
7. Banyak pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan
satu persatu.
8. Teman – teman seperjuangan Teknik Sipil Universita Mercu Buana, semoga
dengan selesainya penulis teman – teman semakin dewasa dalam menyikapi
segala masalah dan tetap kompak, Aamiin.
Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian tugas akhir ini masih jauh dari
sempurna, dengan segala keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis
mengharapkan partisipasi semua pihak untuk dapat memberikan masukan baik berupa
kritik maupun saran guna untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir
ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

Bekasi, 05 Juli 2019
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