
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

AlhamdulillahiRobbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat  menyelesaikan  Tugas Akhir yang berjudul  “ANALISIS STABILITAS 

LERENG (Studi Kasus di Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung)”  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 Iswan, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu 

dan kesabarannya selama proses bimbingan, sehingga skripsi ini dapat 

dibuat dan diselesaikan juga membuat penulis belajar tentang arti disiplin 

dan kerja keras; 

2. Bapak Andius Dasa Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kedua 

atas arahannya dalam penyusunan skripsi ini yang membuat skripsi ini 

menjadi lebih baik; 

3. Bapak Ir. M. Jafri, M.T., 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 Ir. Setyanto, 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 Ir. Idharmahadi Adha, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Lampung; 

6. Ibu Dr. Lusmelia Afriani, S.T., D.E.A., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung; 

7. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Lampung, 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; 

8. Seluruh karyawan di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas 

Lampung, Mas Pardin, Mas Miswanto, Mas Riyadi, Mas Syaiful, Mas 

Budi dan Andi yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama 

penulis melakukan penelitian. 

9. Ayahku Harsuno, Ibuku Rosmili dan Adik-adikku, Yevi Apriyanti, Rudi 

Winata, Ilham Saputra, Desy Kurniati yang aku sayangi yang telah 

memberikan dorongan materil dan spiritual dalam menyelesaikan kuliah di 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

10. Seluruh keluarga besarku, yang telah memberi senyuman hangat, tawa, 

tangis, canda dan kebahagiaan.  



 

11. Teman seperjuangan pada saat Kerja Praktek Gembel dan ijal. 

12. Sahabat-sahabat terbaikku, Irwan, Adi, Daniel, Alex, Novan, Efri, Lamo, 

Jarot, Erik, Broery, Babe, Firda, Aniessa, Oken, Arya, Dino dan Adonis 

yang tidak pernah bosan untuk memotivasi dan dimotivasi penulis agar 

terus berusaha (we can if together friends!!). 

13. Teman-teman seperjuangan dalam keluarga besar Teknik Sipil angkatan 

2006. Selalu menjadi yang terbaik!!!  

14. Teman dan sahabat angkatan 2005 dan 2007 yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu per satu. Semoga kita semua berhasil menggapai impian.  

15. Civitas Akademi teknik sipil yang tergabung dalam HIMATEKS.  

Tanamkan selalu BENDERA BIRU didada!! 

 

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,         April 2013 

Penulis, 

 

  FERIYANSYAH H. 

 


