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SANWACANA 

 

 

Assallamualaikum Wr Wb.  

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Penguasa Alam Semesta, 

karena atas  izin dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Daya Dukung Tanah pada Pondasi Tiang Pancang Pembangunan PLTU 

lampung 2x100 MW Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan 

pada jurusan Teknik Sipil di Universitas Lampung. 

 

Skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan 

dari pihak-pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Lampung. 

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

Universitas Lampung dan penguji utama, atas kesediaannya meluangkan waktu 

untuk hadir diruang sidang menguji dan memberikan masukan serta saran dan 

kritiknya selama proses penyelesaian skripsi ini. 
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3. Bapak Ir. Setyanto, M.T., selaku pembimbing utama atas segala bimbingan, saran 

dan perhatian yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Iswan, S.T., M.T., selaku pembimbing kedua atas wawasan pengetahuan, 

bimbingan dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Kedua orang tuaku, Idris Arsyad B.Sc, S.E dan Sri Eliyati S.Pd, M.M  yang paling 

kucintai, untuk segala do’a, dukungan dan semangat yang diberikan. 

6. Kiyai, Teh Rima, Andra dan Adek Anna serta Aziza dan Abidzar yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moril maupun materil, 

nasehat, dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Angga Pramana Novel, atas segala dukungan, kesabaran, cinta dan kasih sayang 

serta semangat yang telah luar biasa diberikan.  

8. Hadi dan Andre, terima kasih atas kerja samanya selama satu tahun terakhir. Trio 

terakhir, tapi semoga kita sukses yang paling pertama. 

9. Citra, Angga dan Yogi, sahabat - sahabat luar biasa yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan tanpa henti sehingga penyelesaian skripsi ini 

10. Seluruh rekan seperjuangan Teknik Sipil angkatan 2006 Non Reguler : 

Candra,Welli, Huga, Kadek, Asep, Irul, Mirza, Rino, Mas Hartono, Citra, Fadly, 

Ferry,  Qodry,  Bosong, Laory, Andri, Dicky atas segala dukungan, bantuan, dan 

kebersamaannya. 

11. Teman-teman seperjuangan Teknik Sipil 2004, 2005, 2007, dan 2008. Terima 

kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga hubungan pertemanan ini tetap 

terjaga. 
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12. Semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nia, Benk, Desi, Inggar, 

Yulia, Tari, Rika, Deti, Jojo dan Bolo. Terima kasih atas bantuan yg diberikan 

selama ini, terutama untuk dukungan morilnya. 

13. Semua rekan – rekan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, terima kasih banyak atas 

segala support, pembelajaran dan izin yang pernah diberikan. 

14. Almamater tercinta Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu penulis masih mengharapkan masukan berupa kritik dan 

saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 

memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang Teknik Sipil. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

 Bandar Lampung, 19 Januari 2015 

Penulis, 

 

 

  Irene Anne Efiani Agung 


