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MOTTO 

Motto : 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Barangisiapa yangimenginginkan duniaimaka wajiblahiia memilikiiiilmunya dan 

barang siapa yang ingin (selamat & bahagia) diakhirat maka wajiblah ia memiliki 

ilmunya pula dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka wajiblah 

ia memiliki ilmu kedua-duanya pula”. (HR. Bukhori & Muslim) 

 

 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda “Dan barang siapa menolong 

kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong kebutuhannya” (HR. Al 

Bukhari No.2442 dan Muslim No.2580) 

 

 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” (QS Ar-Rahman: 60) 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha 

penyayang, atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada saya saat 

ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untu : 

1. Orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, papa Egon 

Hartawanto dan mama Suparti, yang selalu mendoakan dan menyayangi 

saya juga selalu memberi semangat yang tidak dapat saya dapatkan dari 

orang lain. 

2. Untuk adik saya tercinta Bagas Alfian Firmansyah yang juga memberi doa 

dan semangat. 

3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku dosen pembimbing I 

yang tidak pernah lelah membimbing dan membagi ilmu selama 

penyusunan tugas akhir ini. 

4. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT selaku dosen pembimbing II yang 

tidak pernah lelah dalam membimbing dan membagi ilmu selama 

penyusunan tugas akhir. 

5. Bapak Ir. M Faiqun Ni‟am, MT, Ph.D selaku dosen pembanding yang 

memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk skripsi ini. 

6. Dosen FT terutama dosen Teknik Sipil, yang telah membagikan ilmu, 

mendidik kami, hingga mengerti banyak hal saat ini. 

7. Selly Mukholifah yang saya kenal sejak pekan taaruf hingga menjadi 

partner TA  

8. Sahabat saya Meyta, Nailul, Ami, Amey, Uty yang selalu memberi 

semangat dan dukungan. 

9. Teman-teman Fakultas Teknik UNISSULA angkatan 2015 dan yang 

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimaikasih untuk 

kebersamaan kita selama 4 tahun ini, terimaikasih atas doa, semangat dan 

motivasi kalian. Semoga selalu terjaga pertemanan kita sampai kapanpun. 

 

Annisa Cahya Pratiwi 

3.02.015.04051 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan 

maha penyayang, atas segala rahmat dan hidayahnya yang di berikan kepada saya 

saat ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Jumadi dan  Mama Muniroh sebagai 

motivator dan penyemangat terbesar dalam hidup, yang  tak pernah lupa 

menyebut nama saya dalam doanya. Serta memberikan  dukungan berupa 

moril maupun materiil dan kasih sayang yang luar biasa. 

2. Adik saya Kheny Listia Indriani yang selalu memberikan semangat selama 

mengerjakan Tugas Akhir. 

3. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku dosen pembimbing I 

yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan membagi ilmu selama 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT selaku dosen pembimbing II yang 

tidak pernah lelah dalam membimbing dan membagi ilmu selama 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Ir. M Faiqun Ni‟am, MT., Ph.D selaku dosen pembanding yang 

memberikan saran dan masukan angat berguna untuk skripsi ini. 

6. Dosen FT terutama dosen Teknik Sipil, yang telah membagikan ilmu, 

mendidik kami, hingga mengerti banyak hal saat ini. 

7. Annisa Cahya Pratiwi yang saya kenal sejak pecan taaruf hingga menjadi 

partner TA. 

8. Untuk sahabat saya Lutfi Anam, dan Richa yang selalu memberi dukungan 

dan semangat. 

9.  Teman – teman Teknik Sipil Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu. 

 

 

 

Selly Mukholifah 

3.02.015.04257 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tuhan semesta alam yang karena 

ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul Pengaruh 

Penambahan Pecahan Keramik Porselen dan Abu Daun Bambu pada Nilai Kuat 

Tekan dan Daya Serap Air Paving Block. Shalawat dan salamisemoga tetap 

terlimpahiacurahkan kepadaiajunjungan Nabi Muhammad SAW. besertaiapara 

sahabatnya. 

TugasiAkhir iniidiajukan untukimemenuhi persyaratanidalam 

menyelesaikan PendidikaniStrata Satui (S1) padaiFakultas TeknikiProgram 

StudiiTeknik Sipil UniversitasiaIslam SultaniaAgung (UNISSULA) Semarang. 

Dengan selesainya tugas akhir ini atas bantuan banyak pihak, untuk itu penyusun 

mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selakuidosen pembimbing I 

tugas akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan kepada kami dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan 

semangat serta kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir. 

2. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT selaku dosenipembimbing II tugas 

akhir, yang telah meluangkan  waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dengan penuh kesabaran serta memberikan kritik, saran dan 

doronganisemangat. 

3. Bapak Ir. M Faiqun Ni‟am, MT., Ph.D selaku dosen pembanding tugas akhir 

yang memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat. 

4. Orangitua, keluarga, sertaisahabat-sahabat dari keduaipenulis atasidukungan 

dan serta bantuaniyang telahidiberikan. 

Wassalamu „alaikum Wr. Wb. 

Semarang, Agustus 2019 

Penulis 


