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MOTTO 
 
 
 
 

Surat Ar-Rahman: 33 
 
 

 

 
Artinya: 

“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan 

dengan kekuatan.” 

Ayat tersebut menganjurkan kita, bagi siapapun yang bekerja  di  bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemamuan 

sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. 

 
“Setiap usaha yang kita lalui atas Ridho Allah SWT,  akan  selalu 

berdampak postif dan tidak ada kesia-siaan untuk diri kita dalam mencapai apa  

yang kita cita-citakan.” 

(Mitha  Hadi Amelyna) 
 
 

“Berusahalah sungguh-sungguh mencapai sesuatu dengan usaha sendiri 

semampumu selebihnya serahkan pada kuasa-Nya, nikmati prosesnya dan 

banggalah dengan apa yang telah kau raih.” 

(Nurul Aini Dwi Hapsari) 
  



vii 
 

PERSEMBAHAN 
 

 
 Ibu tercinta, Ibu Siti Muniroh yang selalu memberikan kasih sayang, 

dukungan, semangat dan doa pastinya yang tak terhingga. 

 Bapak tercinta, Bapak Samsul Hadi yang selalu memberikan seluruh 

cintanya kepada saya, semangat dan doa. 

 Dek Syadad dan Dek Aya, kedua saudara tercinta saya yang selalu 

memberikan support dan energi positif kepada saya. 

 Best partner in the world saya Nurul Aini Dwi Hapsari, keluarga baru 

saya yang saya tidak bias sampaikan kebaikannya. 

 Laboratorium Mekanika Tanah terima kasih atas diperbolehkannya 

menggunakan Laboratorium untuk penyelesaian tugas akhir. 

 Teman-teman 3,5 tahun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Secara tidak langsung ikut membantu dan telah berjuang bersama-sama. 

 Teman-teman wedok kelas C (Nadya, Aini, Wulan, Nafisah, Bunga, 

Oktavia) yang selalau baik dan support kepada saya. 

 Teman-teman saya di kelas C yang banyak membantu doa dan dukungan. 

Serta teman baik saya Oktaditya salah satu support terbesar saya. 

 Kakak Senior dan adik junior yang selalu memberikan masukan dan 

bantuan. 

 Saudara yang tidak pernah terlupakan di Fakultas Teknik Angkatan 2015 

yang memberikan warna warni dan serba serbi perkuliahan. 

 
 
 

MITHA  HADI AMELYNA 
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PERSEMBAHAN 
 

 Ibu tercinta, Ibu Khotiah yang selalu memberikan kasih saying, 

dukungan, semangat dan doa pastinya yang tak terhingga.

 Bapak tercinta, Bapak Saefuddin (Alm) yang selalu membuat saya 

termotivasi untuk terus berusaha menyelesaikan tugas dengan baik.

 Mas Fatkhul, Dek Vina dan Mbak Uli, saudara-saudara yang selalu 

memberikan semangat dan siap membantu saya kapanpun itu.

 Sahabat saya sekaligus partner dalam susah maupun senang, Mitha Hadi 

Amelyna yang saya tidak bias sampaikan kebaikannya.

 Ketua Laboratorium Mekanika Tanah terima kasih atas diperbolehkannya 

menggunakan laboratorium untuk penyelesaian tugas akhir.

 Sahabat-sahabat saya yaitu Aini, Nadya, Wulan, Nafis, dan Bunga yang 

telah membantu dan mendukung penuh untuk menyelesaikan laporan 

ini.

 Teman-teman saya di kelas C serta seluruh angkatan 2015 yang banyak 

membantu doa dan dukungan. Khususnya untuk Prabu yang tidak pernah 

berhenti mensuport, mendoakan dan membantu saya.

 Kakak senior dan adik junior yang selalu memberikan masukan dan  

bantuan.

 

 
NURUL AINI DWI  HAPSARI 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kami ucapkan, 

karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir  ini dengan judul “Analisa Pengaruh Penambahan Kapur 

Dan  Abu  Sekam  Padi Terhadap Perilaku Tanah Ekspansif Pada 

Tanah Dasar Jalan”. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan 

dalam menyelesaikan Program Sarjana Teknik Sipil di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D  selaku  Dekan  Fakultas  

Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Bapak Ari Sentani, ST., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Prof. Ir. H. Pratikso, MST, Ph.D. selaku Dosen  Pembimbing  I  

Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk 

memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, 

saran dan dorongan semangat. 

4. Bapak Dr. Ir. H. Soedarsono, Msi. selaku Dosen Pembimbing II 

Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk 

memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pemikiran, kritik, 

saran dan dorongan semangat. 

5. Ibu Lisa, Bapak Ripto dan Bapak Kardi yang telah membantu apabila 

ada kendala selama penelitian di Laboratorium Mekanika Tanah 

Fakultas  Teknik UNISSULA, menggunakan lab untuk  dilakukan  uji  

tanah  ekspansif guna mendapatkan data primer yang menunjang 

penyelesaian tugas akhir. 

6. Seluruh dosen, staff, dan karyawan jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik UNISSULA. 

7. Orang tua dan keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan dan 
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memberi perhatianya atas dukungan moral, spritual, dan  finansial 

selama  ini 

8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir 

ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari karena keterbatasan ilmu  pengetahuan,  

kemampuan,  dan pengalaman yang dimiliki maka dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan 

saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk menjadikannya 

lebih baik dan lebih menuju pada kesempurnaan. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang memerlukannya. Amin. 

 
 
 

Semarang,    Februari 2019 
 
 

Mitha Hadi Amelyna  : 30201504169 

Nurul Aini Dwi Hapsari : 30201504208 

 

 

 

 

 

 


