
 

 

 

SANWACANA 

 

Assallamualaikum Wr Wb.  

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Penguasa Alam 

Semesta, karena atas izin dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Evaluasi Perencanaan Secant Pile Sebagai Dinding Penahan 

Tanah Pada Basement Gedung Hotel Mercure Lampung Jl. Raden Intan Bandar 

Lampung”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan pada jurusan Teknik Sipil di Universitas Lampung.  

 

Skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan 

dari pihak-pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas  

Lampung.  

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

Universitas Lampung dan penguji utama, atas kesediaannya meluangkan 

waktu untuk hadir diruang sidang menguji dan memberikan masukan serta 

saran dan kritiknya selama proses penyelesaian skripsi ini.  

 



3. Bapak Ir. Setyanto, M.T., selaku pembimbing utama atas segala 

bimbingan, saran dan perhatian yang luar biasa selama proses penyusunan 

skripsi ini.  

4. Bapak Iswan, S.T., M.T., selaku pembimbing kedua atas wawasan 

pengetahuan, bimbingan dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Kedua orang tuaku, Azdi Akiep dan Ermawati yang paling kucintai, untuk 

segala do’anya, nasehat, dukungan dan semangat yang diberikan. 

6. Kakakku tercinta Eti Safitri dan Irzal Efendi beserta keponakanku Willy 

Pratama, juga tak lupa untuk Adik-adik ku, Berliansyah dan Cici Saputra 

yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moril 

maupun materil, nasehat, serta wawasan pengetahuan dan bimbingan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Tamong dan Kajong yang selama ini telah memberikan dukungan dan 

do’a tulusnya demi keberhasilan penulis. 

8. Rez Sumaryanti atas segala dukungan, bantuan dan selalu menemani 

dikala suka dan duka  serta semangat yang telah luar biasa diberikan.  

9. Seluruh rekan seperjuangan Teknik Sipil angkatan 2007 Non Reguler : 

Bayu, Hafiz, Anung, Oche, Lenon, Sarwin, Adnan, Syahrizal, Deni, 

Rengga, Indira, Yupi, Putu atas segala dukungan, bantuan, dan 

kebersamaannya dan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu.  

10. Almamater tercinta Universitas Lampung.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu penulis masih mengharapkan masukan berupa kritik 



dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini 

dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang Teknik Sipil.  

Semoga Allah SWT memberikan barokhah kepada mereka semua. Akhir kata, 

penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah ilmu pengetahuan bagi kita. 

Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang penulis lakukan. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb.  

Bandar Lampung, 2015  

Penulis,  

     Madian Syah 


