
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat

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

dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Penambahan Pasir

terdahap Tingkat Kepadatan Dan Daya Dukung Tanah Lempung Lunak ” 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. BapakIr. Setyanto, 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 Iswan, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas arahannya

dalam penyusunan skripsi ini yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik.
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