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           Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengenmbangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang batu bata dan abu boiler.penulis sadar bahwa 
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masih banyak kekurangan yang mendasar pada skripsi ini.oleh karena itu penulis 

mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat 
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