
SANWACANA

Alhamdullilah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Efisiensi Desain Sumur Resapan 

Berdasarkan    Hasil Uji Permeabilitas Lapangan Dikelurahan Beringin Jaya 

Kecamatan Kemiling Dengan Permukaan Tanah yang Berbeda” ini sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini pula secara tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang penuh kesabaran dan dedikasi 

membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini :

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

Fakultas Teknik Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing atas 

arahannya dalam penyusunan skripsi ini yang membuat skripsi ini menjadi 

lebih baik;

2. Bapak Ir. Setyanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing atas waktu dan 

kesabarannya selama proses bimbingan, sehingga skripsi ini dapat dibuat 

dan diselesaikan juga membuat penulis belajar tentang arti disiplin dan 

kerja keras;



3. Ibu Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A selaku Dosen Penguji atas kritik 

membangun, serta argumentasinya yang mendorong penulis untuk terus 

belajar dan penulis yakin beliau melakukannya untuk membuat penulis 

menjadi seseorang yang lebih baik;

4. Bapak Sasana Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan kasih sayang, serta pendidikan bagaimana menjadi 

seorang mahasiswa yang lugas, tegas, dan bertanggung jawab;

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

Lampung;

6. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Lampung, dan dosen-dosen konsentrasi Geoteknik pada 

khususnya, untuk segala dedikasinya yang telah membantu penulis dalam 

proses pendidikan. Penulis bahkan sadar ucapan terima kasih tidak akan 

cukup untuk menggambarkan dedikasi dan pengabdian beliau-beliau 

terhadap perkembangan pendidikan penulis;

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi dengan sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung,  Agustus 2014

Penulis,

M Aqli



UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini pula secara tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, sahabat sahabat, dan adik adik 

yang penuh kesabaran dan dedikasi membantu penulis dalam proses penyelesaian 

skripsi ini :

1. Keluarga yang sangat menyayangi saya serta telah membantu memberikan 

materi, motivasi, do’a dan dukungan yang penuh sehingga saya dapat 

menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan lancar. Terima kasih kepada 

Ibu Femmi Aryani yang telah memberikan segalanya dan apapun yang 

saya butuh kan (semua jasa mu takkan bisa kulupakan) semoga saya bisa 

memberikan yang terbaik untuk ibu. Terima kasih kepada ayah saya yang 

telah bekerja keras,selalu berdoa dan membantu saya menyelesaikan 

kuliah di teknik sipil unila ini.

2. Sahabat-sahabat yang menemani dalam proses penyelesaikan Skripsi ini: 

teman teman 2008 yang masih berjuang di kampus tercinta ,Hafidz Randi 

JH(orang terkonyol yang banyak membantu,semoga sukses bo inget orang  

tua jangan di lawan ) , Fikri Al Fajri (si hitam manis yang sering 

memberi masukan), Septiadi Yota N (Teman seperjuangan yang susah 



bangun pagi), Dedi Ucok Setiawan (orang yang gampang di tipu  ), 

Andrian Nico Hasan (gak da orang ini gak da yang bikin rusuh 

dikampus,tapi makasih nay dah banyak bantu gw), Abdul Aziz al Hakim 

(Teman sekamar KKN yang hobby cew** tuttt berentilah jis,semoga cepet 

nyusul jis), Abdurrohmansyah (yang banyak membantu saat pengambilan 

sample), Fuadil umam Fauzi (koko yang sedang bergulat dengan seminar 

KP nya), M Juana Fitra (teman seperjuangan yang banyak memnberi 

informasi)  Pratama Jagar dan Akbar Prima (sukses buat KP nya semoga 

lancar), Imsaskia dan Lina Puspa (yang selalu memberi semangat) . serta 

teman teman 2008 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak 

pernah bosan-bosan untuk memotivasi penulis agar terus berusaha (we can 

if together friends!!), last but not least.

3. Terima Kasih pula kepada abang abang dan sahabat sahabat saya Rahmat 

Setiawan, Wahyu Kurniawan, Rifki Aria P, Briana marthandi, Ahmad 

Jadang Rianto (kalian abang dan sahabat terbaik yang selalu memacu, 

mengingatkan, memotivasi dan memberikan solusi yang tetrbaik)

4. Seseorang di pulau pisang yang selalu setia selalu mensupport  

memperhatikan mengingatkan dan berdo’a yang terbaik uintuk saya. 

Terimakasih sudah menunggu untuk waktu yang cukup lama ini Dwi 

Nirmala Sari S.Pd..

5. Kurcaci kurcaci di Kantin Macan: Sapto, Jhon, Riko, Muber, Meyfra, 

Jimmy, Anton, noval, Willi, sebagai adik  yang selalu menghibur, selalu  

siap dan membantu apapun yang kami butuihkan, (Cepet nyusul 



coy,berentilah ngeremehin kuliah kelak lorang bakal nyesel kalo gak 

berubah dari sekarang !!!)

6. Teman-teman kostan yang penuh karakter berbeda beda  (Edi, Kak 

Risky, Jaya, Heru) Terima kasih untuk semua perhatiannya;

7. Mas Pardin, Mas Budi dan Mas Andi untuk segala kebaikan dan waktu-

waktu yang dengan ikhlas beliau berikan untuk membantu penulis dalam 

memudahkan urusan-urusan yang sebelumnya terasa rumit;

8. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2008 Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Lampung. Kehadiran kalian membuat semua ini jadi 

menyenangkan;

9. Seluruh civitas mahasiswa teknik sipil yang tergabung dalam HIMATEKS 

(2013,2012,2011,2010,2009)

Sebagai kata terakhir, penulis hanya ingin sedikit berbagi motto hidup sebagai 

mahasiswa : “HIDUP ITU PILIHAN, KESALAHAN JADIKAN 

PENGALAMAN DAN YANGH BENAR JADIKAN JALAN MENUJU 

KESUKSESAN” Atas nama cinta dan persaudaraan, hanya senyuman dan 

harapan yang penulis bisa haturkan sebagai ucapan terima kasih. Semoga segala 

kebaikan menyertai langkah kaki kalian. Amin.

Bandar Lampung,  Agustus 2014

Penulis,

M Aqli


