
 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Penambahan Abu Gunung Merapi Sebagai 

Stabilisator Pada Tanah Lempung Organik” yang merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 

 

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas kelancaran penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis 

haturkan kepada : 

1. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., selaku Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Penguji skripsi, atas 

kesediaan waktunya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 

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

Teknik, Universitas Lampung yang telah memberikan kesediaan waktunya 
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memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat selama penulis 

menyusun skripsi dan menempuh perkuliahan. 

3. Iswan, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I skripsi, atas kesediaan 

waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat selama 

penulis menyusun skripsi dan menempuh perkuliahan. 

4. Andius Dasa Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing II skripsi, atas 

kesediaan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat 

selama penulis menyusun skripsi dan menempuh perkuliahan. 

5. Seluruh Dosen staf pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

6. Seluruh karyawan di Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

7. Seluruh karyawan di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Lampung 

yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis melakukan 

penelitian. 

8. Bapak dan Mamak yang aku sayangi yang telah memberikan dorongan 

materil dan spiritual dalam menyelesaikan kuliah di Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

9. Akhmad Ariestoteles, S.T. dan Eva Prameswara, S.T. yang telah banyak 

membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Teknik Sipil. 

10. Teman-teman sesama Ekspedisi Abu Gunung Merapi yang telah banyak 

memberikan masukan, saran dan bantuan selama penelitian dan penulisan 

skripsi. 
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11. Kawan-kawan Teknik Sipil Unila, anak-anak angkatan 2006 pada 

khususnya dan angkatan yang lain serta teman-teman yang tidak mungkin 

penulis sebutkan satu per satu. Semoga kita semua berhasil menggapai 

impian. Amin. 

12. Teman-teman seperjalanan, Puja Sutrisna, Bangkit Samosir Putra Zion, 

Adi Lesmana Putra, Ulpa Maya, Wahyu Kurniawan, Wayan, Metro 

Hardianto dan edi. Terima kasih untuk pengalaman yang mengesankan. 

Semoga perjalanan kita masih bisa terus berlanjut.  

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca. Selain itu, penulis berharap dan berdoa semoga semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, mendapatkan ridho dari Allah 

SWT. Amiin..  

 

 Bandar Lampung,        Februari  2013 

 

Penulis 

 

 

 

Yuli Yana Eka Sari 

 

 

 

 


