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MOTTO

'Kasib orang tua itu seperti fingkaran tal^berauaf dan tat{berat{fiir. "Kasih orang tua itu

selafu berpular dan senaiitiasa meCuas, menyentu.fi orang yang ditemunya. IMedngHupinya

seperti Kabul pagi mengbangat^gn seperti mentari siaug dan menycfimutinya seperti bintang

maCam. "

"Sesunggufinya sesudaft fysufitan itu ada fcemudafan. 'Mafa apabifa kamu tefab sefesai (dhri

suatu urusan), ((erja({qnfafi dengan sunggufi-sunggufi (urusan yang Cain), dan fianya fcepada

'luhanmufafi. (iendaf(nya d.am.u berbarap." (QS. jAfam [Kasyrah : 6-8)

" .JlCLffifak'an meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-urang

yang diberi ifmu pengetafiuan beberapa derajat "(QS. ffl-fStujaaddafi :11)

"Jfmu aiiiifai bermanfaat bifa disertai amaf, yang pafing bodofi iafah manusia 6odofi yang

tidaf^ berusafia menambafi ifmunya, yang pafing pandai iafab manusia yang menganaaf^an

diri pada ifmunya dan yang pafing utama iafab manusia yang bertaqwa, "(Sufyan fl t - Isauri)

"%emudaaan adafafi stsuatu yang pafing mudafi dicari se^qfigus sufit ditemukan. "



KATA PENGANTAR

Assalaamw alaikiun wr wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehedirat Allah SWT yang telah

melimpalikan rahniat, hidayall dan karunia-Nya, schingga dengan keterbatasan

dan kemampuan yang ada, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

"Pengaruh Penggunaan Retona Sebagai Bahan Tambah Terhadap

Karakteristik Marshall dan Permcabiiitas Campuran AC".

Penulis mcnyadari sepenuhnya, bahwa karya ini dapat terwujud lidak

terlepas dari baniuaii berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkaii terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses peuulisan laporan

Tugas Akhir ini hingga selcsai.

Untuk itu dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan tcrima kasih

kepada:

1. Ibu Ir. Miftahu! Fauziali, MT., selaku Dosen Pembimbing 1dan penguji.

2. Bapak Ir. Iskandar S, MT., selaku Dosen Pembimbing II dan penguji.

3. Bapak lr. 11. Balya Umar, M.Sc, selaku Dosen penguji.

4. Bapak Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Univcrsitas Islam Indonesia.

5. Bapak Ir. H. Munadhir, MS., selaku Ketua Jurusan Teknik. Sipil, Universitas

Islam Indonesia.

6. Bapak Sukamlo dan Bapak Pranoto, selaku Staf Laboratorium Jalan Raya

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia.
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7. Bapak dan Ibu kami yang telali memberikan dorongan dan uoa, hingga

selesainya Tugas Akhir ini.

8. Rekan-rekan dan semua pihak yang membantu kami.

Penulis menyadar; bahwa laporan ini masih jauh dai'i sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang

hali.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan maiifaat bagi semua

pihak pada umumnya dan bagi maliasiswa Teknik Sipil pada khususnya.

Wassalamu ataikum wr wh.

Yogyakarta, November 2003
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