
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karuniaNya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Judul skripsi yang penulis buat adalah “Pengaruh Resin Epoksi Terhadap Mortar 

Polimer Ditinjau Dari Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, Daya Serap Air Dan 

Scanning Electron Microscope”. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan 

dan Konstruksi Fakultas, Labboratorium Mekanika Tanah, Laboratorium Inti 

Jalan Raya, dan Laboratorium Biomasa Terpadu Universitas Lampung . 
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Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

2. Ibu Hasti Riakara H, S.T, M.T., selaku pembimbing I atas bimbingan dan 

nasehat-nasehat yang diberikan selama penyusunan skripsi. 

3. Bapak Ir. Surya Sebayang, M.T., selaku Pembimbing II atas bimbingannya 
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9. Kakak – kakak ku yang selalu memberi masukan materi maupun moril 

kepada saya selama kuliah. 

10. Sevia gusmita yang saya cintai  selalu menemani saya di udara 
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