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KATA PENGANTAR. 

Bismillaahirrohmaanirrokhiim.
 

Assalaamu'alaikum wr. wb.
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadiratAllh SWT 

yang telah memberikan rahmatserta hidayah-Nya, 

sehingga kami dapat meny~lesaikan penulisan Tugas Akhir 

ini tepat pada waktunya. Adapun Tugas Akhir ini 

dilaksanakan sebagai prasyarat untuk memenuhi jenjang 

strata satu pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Permasalahan ,yang "kami angkat, dalam penulisan 

Tugas Akhir ini adalah studi komparasi beton serat 

I 
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I bendrat dan serat plastik pada pengujian lentur. Dengan 

segala keterbatasan yang ada, kami, berusaha menerapkan 

apa yang telah kami dapatkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang kami hadapi. Penulisan Tugas Akhir 

ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan 

September 1996. 

Selama melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini, 

tentunya kami tidak lepas dari rintangan dan hambatan. 

Namun demikian dengan bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak akhirnya kami dapat mengatasi rintangan' 

dan hambatan tersebut. Untuk i tu pada kesempatan ini 
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penulis rnenyampaikan rasa terirna kasih yang sedalarn

dalarnnya kepada. 

1.	 Bapak Ir. H. Susastrawan, MS, selaku dekan Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam 

Indonesia dan selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir. 

2.	 Bapak Ir. Bambang Sulistiono, MSCE, selaku ketua 

jurusan Teknik Sipil FTSP Universitas Islam 

Indonesia. 

3. Bapak Ir. Tadjuddin BM. Aris, MS, selaku dosen 

pembimbing II Tugas Akhir. 

4.	 Bapak Ir. Ilman Noor, MSCE, selaku .kepala 

Laboratorium Bahan Kontruksi Teknik jurusan Teknik 

Sipil FTSP Universitas Islam Indonesia. 

5.	 Seluruh karyawan Laboratorium BKT FTSP Universitas 

Islam Indonesia. 

6.	 Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

Semoga .Allah membalas semua arnalnya dan kami 

berharap penulisan Tugas Akhir ini tidak hanya menjadi 

arsip yang tertumpuk dan terlupakan, akan tetapi lebih 

dari itu dapat bermanfaat bagi semua pihak. Arniin. 

Wabillaahitaufik wal hidayah. 
. I: 

Wassalaamu'alaikum wr. wb. 

Yoyakarta, September 1996 
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