
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Air Hujan Untuk Tanah Berlempung Terhadap Muka Air Tanah 

Pada Sumur Resapan Berdasarkan Hasil Uji Permeabilitas Lapangan” yang 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. Setyanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, 

saran, kritik, dukungan, dan kesabarannya selama proses bimbingan, sehingga 

skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan juga membuat penulis belajar arti 

disiplin dan kerja keras. 

2. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T., selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas 

arahannya dalam penyusunan skripsi ini yang membuat skripsi ini menjadi 

lebih baik. 

3. Bapak Iswan, S.T., M.T., selaku Dosen Penguji dan juga selaku Ketua 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung atas saran, kritik, 



ilmu, dukungan dan argumentasinya yang mendorong penulis untuk terus 

belajar dan penulis yakin beliau melakukannya untuk membuat penulis 

menjadi seseorang yang lebih baik. 

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

Lampung yang telah memberikan motivasi agar tetap terus berjuang 

menjalani kuliah ketika penulis sedang mendapat musibah hingga penulis 

dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Sipil FT Unila. 

5.  Ibu Vera Agustriana N, 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 hingga penulis 

dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung ini. 

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 

pendidikan. Penulis bahkan sadar ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk 

menggambarkan dedikasi dan pengabdian beliau-beliau terhadap 

perkembangan pendidikan penulis. 

7. Papa, Mama, Adik-adikku, dan keluarga besar Bembin, yang telah 

memberikan dukunganbaik berupa materi, semangat, serta dukungan spiritual 

dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 

8. Teman seperjuangan satu lingkup penelitian skripsi Hafidz Randi Juli 

Handita, M. Aqli, dan M. Juana Fitra atas bantuan dan kerjasamanya selama 

melaksanakan penelitian di laboratorium serta berbagi ilmu. 



9. Mas Pardin, Mas Mis, Mas Budi, dan Mas Andi di laboratorium Mekanika 

Tanah yang telah menjadi teman sekaligus tutor bagi penulis dalam 

memahami sedikit pengetahuan di bidang geoteknik. 

10. Ibu Sulasmi (Ma’can) atas makanan serta membolehkan untuk menghutang 

atas makanannya, tanpa itu penulis tidak akan punya energy untuk kuliah 

ataupun mengerjakan tugas akhir ini. 

11. Sahabat yang selama ini mensuport dan selalu ada di samping penulis 

Rahmat, Nando, Vania, Via, Indri dan Intan. Terimakasih selama ini tidak 

bosan-bosannya selalu mendukung dan member nasehat kepada temanmu ini. 

12. Sahabat-sahabatku, keluarga baru, rekan seperjuangan kuliah, mahasiswa/i 

Teknik Sipil angkatan 2008 atas dukungan, semangat, canda tawa dan 

kebersamaannya. Terima kasih untuk segala memori yang selalu manis. 

13. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat angkatan 2003-2013, terima kasih atas 

dukungan dan semangatnya. 

14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan, 

penelitian hingga akhir, yang tidak dapat dituliskan satu persatu. 

Penulis berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan yang telah mereka 

berikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

dengan sedikit harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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