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Terhadap Campuran Laston AC-BC Dengan Parameter Marshall”. Penulisan
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Komputer Indonesia.
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Muhammad SAW, sebagai suri tauladan menuju bahagia dunia akhirat.
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menyadari bahwa tanpa bantuan do’a, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak
sangatlah sulit bagi saya untuk melaluinya. Oleh karena itu, dengan setulus hati saya
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pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
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skripsi ini.
3. Kepada orang tua, dan segenap keluarga tercinta yang telah senantiasa
memberikan doa, seamangat, serta dukungan moriil serta materiil dalam
penyususnan skripsi ini.
4. Kepada PT. Dirgantara Yudha yang telah memberikan aspal amp untuk
kebutuhan material dalam penelitian.
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5. Kepada Prodi Teknik Sipil Universitas Jendral Achmad Yani yang telah
mengizinkan menggunakan laboratoriumnya di tengah kondisi pandemi seperti
ini.
6. Kepada Bapak Hanafi, S.T., M.T., selaku kepala laboratorium yang sering
memberikan arahan pada saat penelitian dan Bapak April selaku penjaga lab
yang selalu membantu dalam setiap kegiatan penlitian di laboratorium.
7. Teman-teman seperjuangan Teknik Sipil Unikom angkatan 2016 yang selama
ini telah berjuang bersama-sama selama empat tahun.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam
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Semoga Allah SWT menerima segala amal dan jasa tulus mereka serta berkenan
membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin YRA.
Selain itu, saya menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan.
Sehingga saya akan sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun bagi
skripsi ini. Saya juga sangat berharap penulisan skripsi ini dapat membawa banyak
manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang geoteknik.
Terima kasih.
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