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KATA PENGANTAR

Segala puji & syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas segala anugerah & berkat-Nya yang melimpah sehingga buku dengan
judul “Infrastruktur Pembaharu Silica Fume in Asphalt Concrete-Wearing
Course” selesai disusun & diterbitkan. Dalam penyusunan buku ini, penulis
terjun langsung dalam melakukan penelitian di lapangan serta membaca
materi yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahan substitusi
pada aspal dari buku-buku, jurnal. Menurut hemat penulis, penelitian ini
sangat bermanfaat untuk dibaca & dipahami kepada siapa saja yang
akan berkecimpung & berminat dalam studi penelitian pengaruh bahan
substitusi terhadap aspal seperti mahasiswa, praktisi, & lain-lain serta untuk
memperkaya khasanah kepustakaan dalambidang teknik sipil.

Rasa syukur & terima kasih bahwa beberapa kendala, kesulitan &
hambatan yang dijumpai dalam penulisan buku ini telah dapat diatasi dengan
baik, dalam menyusun & menyelesaikan buku ini, peneliti banyak mem-
peroleh bantuan, nasihat, saran, kerjasama & dukungan serta bimbingan
baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini
dengan penuh kerendahan hati peneliti dengan senang hati mengucapkan
terima kasih & penghargaan sebesar-besarnya serta setinggi-tingginya
kepada yang terhormat :
1. Kedua orangtuaku tercinta, almarhum Ayah : Yohanes Babtista Soenaryo

Adipranoto Sar.Mud dan almarhumah Ibu : Monica Srie Sumiyati S.Pd
atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a, & tidak pernah lelah dalam mendidik
serta memberikan cinta yang tulus & ikhlas kepada peneliti semenjak
kecil. Semua pencapaian saya selama ini akan saya persembahkan untuk
kalian. Pencapaian kali ini sungguh tidak mudah saya dapatkan.

2. Kedua adikku, Ferdinandus Widi Sasongko & Thomas Aquino Pamungkas
Tunggul Adikusumo, A.md semangat, doa serta dukungan yang kalian
berikan sungguh berarti.

3. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung
dalam menyelesaikan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per
satu.
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Apabila para pembaca menjumpai kebenaran dalam buku ini, maka
hal tersebut tak lain karena berkat Tuhan Yang Maha Esa semata. Sebaliknya
meskipun telah diupayakan dengan bersungguh-sungguh agar tidak ada
kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, apabila pembacamenjumpai
kekurangan & kekeliruan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari
materi yang disajikan dalam buku ini, itu tak lain karena penulis tesis ini
adalah manusia biasa yang tak akan pernah luput dari kesalahan &
kekhilafan. Semoga dengan terbitnya tesis ini, akan memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya & dapat berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia
pada umumnya & pendidikan teknik sipil pada khususnya, serta pihak lain
yang membutuhkan hasil penelitian ini demi menuju kebangkitan daya
saing bangsa dalammenghadapi kompetisi global.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan
dengan berkat yang melimpah & damai sejahtera selalu serta kebaikan
kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan buku
ini.

Jakarta, 10 Oktober 2022

Yonas Prima Arga Rumbyarso S.T., M.T., M.M.
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