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SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum, Wr. Wb 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

 

Alhamdulillah segala Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan 

berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “PENGARUH PERENDAMAN TERHADAP DAYA 

DUKUNG TANAH ORGANIK BERDASARKAN UJI TEKAN BEBAS 

MENGGUNAKAN TX - 300” 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 pada penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak 

bantuan, dukungan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

 

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

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

Universitas Lampung dan selaku Dosen Penguji skripsi, juga selaku 

Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesediaan waktunya 

memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat selama penulis 

menyusun skripsi dan menempuh perkuliahan. 

3. Bapak Ir. Setyanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing I skripsi, atas 

kesediaan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat 

selama penulis menyusun skripsi. 

4. Bapak Iswan, S.T, M.T., selaku Dosen Pembimbing II skripsi, atas 

kesediaan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat 

selama penulis menyusun skripsi. 

5. Seluruh Dosen 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. Kedua Orang Tuaku, terimakasih atas doa’anya, serta ayuk dan adik yang 

aku sayangi yang telah memberikan do’a serta dukungan baik dalam hal 

moral dan materi dalam penyelesaian skripsi maupun dalam 

menyelesaikan kuliah di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 
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9. Dita Pujiwati, SPd yang selalu memberikan semangat, dukungan, waktu 

serta terima kasih untuk kebersamaan dalam bantuannya selama masa 

penyusunan skripsi sampai selesai. 

10. Teman - teman seperjuangan : Gani, Yogi, Candra, Surya, Apri, Reza, dan 

Ikson, terima kasih untuk bantuannya selama penelitian sampai penulisan 

skripsi. 

11. Teman – temanku : Angkatan 2005 pada khususnya serta angkatan yang 

lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebaikan, kebersamaan, 

dukungan dan bantuan selama perkuliahan. 

 

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

pembaca. Selain itu penulis berharap dan berdo’a, semoga semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan semangat kepada penulis mendapatkan ridho dari 

ALLAH SWT. Amin . . . 

 

 

Bandar Lampung, 12 April 2013 

                       Penulis, 

 

 

 

            Yanuar Eka Putra 


