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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, 

sang pencipta yang menjadikan penulis selalu bersabar dalam mengerjakan hingga 

menyelesaikan Laporan Skripsi yang berjudul “Kajian Pengaruh Suhu dan Waktu 

Pembakaran Terhadap Kekuatan Beton di Laboratorium Tambang, Program 

Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung”. 

Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi 

akhir zaman yang Allah kirim sebagai contoh pada umat manusia. 

 Laporan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana teknik pada Program Studi Teknik Pertambangan, 

Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan laporan skripsi ini, 

banyak pihak yang turut serta membantu dalam pembuatan tugas akhir ini. Penulis 

mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada pihak-pihak tersebut antara 

lain : 

1. Bapak Agus Sarwono, selaku Kepala Balai Bahan Pusdiklat Permukiman 

Pekerjaan Umum yang telah memberikan izin kepada penulis untuk membuat 

sampel beton. 

2. Bapak Tisna, Bapak Winaryat dan seluruh Teknisi Balai Bahan Pusdiklat 

Permukiman Pekerjaan Umum yang telah membantu penulis untuk 

membuat sampel beton. 
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Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan, 

bimbingan dan kerjasama kepada : 

1. Ibu Ir., Sri Widayati, M.T. sebagai ketua Program Studi Teknik 

Pertambangan Unisba. 

2. Bapak Ir., Dono Guntoro, M.T. Sebagai Sekretaris Program Studi Teknik 

Pertambangan Unisba. 

3. Bapak Ir., Yuliadi, M.T. selaku koordinator Tugas Akhir. 

4. Bapak Ir., Zaenal, M.T. selaku dosen pembimbing penulis, beliau lah yang 

memberikan judul dan memberi gagasan tentang tugas akhir penulis. 

Sebanyak-banyaknya penulis ucapkan terimakasih karena telah bersabar 

menghadapi penulis.  

5. Ibu Elfida Moralista, S.Si.,M.T. selaku dosen co-pembimbing dan selalu 

mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, semoga ibu selalu 

diberi kesehatan oleh Allah SWT. 

6. Seluruh staff dosen Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Islam 

Bandung termasuk Aang Khaerudin selaku laboran Laboratorium Tambang, 

Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu, materi, dan 

membantu pengujian sampel terhadap penulis 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam proses penyusunan laporan ini dan berjuang di 

kampus Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, perlu dikaji 

pada beberapa aspek agar skripsi ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu kritik dan 

saran yang sifatnya positif sangat diharapkan oleh penulis agar skripsi ini menjadi 

lebih baik. 
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Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luar baik 

hari ini dan di masa yang akan datang. Aamiin... 

Wassalamualaikum,  Wr., Wb.           

 

Bandung, Februari 2016 
  Penyusun, 
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