
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat dan Rahmatnya sehingga Penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul “Studi Karakteristik 

Marshall Pada Campuran Aspal Dengan Penambahan Limbah Botol Plastik” yang 

merupakan salah satu syarat akademis menempuh pendidikan di Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

Diharapkan dengan dilaksanakan penelitian  ini, Penulis dapat lebih memahami 

ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah serta menambah pengalaman dalam 

dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu Penulis juga berharap skripsi ini bisa 

menjadi referensi bagi pembaca tentang solusi kerusakan jalan di kota Bandar 

Lampung. 

 

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Suharno, M.sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Gatot Eko Susilo,S.T., M.Sc., Ph.D., selaku ketua jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

3. Bapak Ir. Priyo Pratomo, M.T., selaku dosen pembimbing 1 atas masukan dan 

bimbingan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. 



4. Bapak Ir. Hadi Ali, M.T., selaku dosen pembimbing 2 atas masukan dan 

bimbingan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Ir. Dwi Herianto, M.T., atas kesempatannya untuk menguji sekaligus 

membimbing penulis dalam seminar skripsi. 

6. Ibu Siti Nurul Khotimah, S.T. M.Sc., selaku pembimbing akademis yang 

telah banyak membantu dalam perjalan perkuliah selama ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Lampung atas ilmu bidang sipil yang telah diberikan selama perkuliahan. 

8. Keluargaku terutama orangtuaku tercinta, Bapak Ponimin dan Ibu Susiyani 

serta Mba Astin Tusinah dan Kakak Suhendro beserta keluarga yang telah 

memberikan dorongan materil dan spiritual dalam menyelesaikan perkuliahan 

ini. 

9. Kepada teman skripsi Kiki Lolita, Putri Ajeng dari awal hingga ahir dalam 

mengerjakan skripsi ini. Teman teman yang telah membantu Khiki 

Muchlisin, Ade harkitnas, Dheni saputra, adek-adek tingkat 2013- 2014 

beserta rekan-rekan asisten perkersan jalan raya dan para teknisi lab inti jalan 

raya mas suruto dan pak mihardi yang telah banyak membantu penelitian ini 

10. Serta teman – teman dan rekan – rekan teknik sipil, kaka–kakak, adik–adik 

serta yang paling utama angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu untuk bantuan moril, tempat, waktu, doa dan dukungannya selama ini 

saya mengucapkan terima kasih banyak semoga kita semua tetap kompak dan 

sukses selalu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, 

oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan . 



Akhir kata semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

Bandar Lampung,   Februari 2016 

Penulis, 

 

 

Suhardi 

 


