
TUGAS AKHIR 

 

 
PEMETAAN TANAH LUNAK DI KOTA SEMARANG 

 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan 

Pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diajukan Oleh : 

Arfan Riza Rahman Arif Sulistiyono 

30.2016.04.345  30.2016.04.377 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK PROGAM STUDI TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

S E M A R A N G 

2 0 2 0 

 
 

i 



ii  

 



iii  



iv  



v  

 



vi  

MOTO 
 

 

 
 

MOTO 

 

Artinya :  “Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan,  maka  

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh 

urusan lain, hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Al-Insyirah Ayat 6-8) 

 

 
”Rasa syukur itu menerbitkan kegembiraan yang murni dan sifatnya sejati” 

(Emha Ainun Nadjib) 

 
 

“Jangan pernah berburuk sangka pada apapun, kerena sungguh kita tak pernah tau 

akhir dari suatu kejadian” 

(Arif Sulistiyono) 
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PERSEMBAHAN 

 
Bismillahirrahmanirrohim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur 

kehadirat Allah swt. Atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Persembahan Tugas Akhir dan rasa terima kasih penulis ucapkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Budi Ismanto dan Ibu Sumarsih 

serta saudara kembar saya Irfan yang telah mendukung saya untuk kuliah 

hingga bisa lulus menjadi Sarjana Teknik serta selalu memberikan doa, 

dorongan motivasi, semangat dan dukungan secara materiil hingga 

laporan Tugas Akhir ini selesai. 

2. Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Dr. Abdul Rochim,ST.,MT. 

Dan Prof. Ir. H. Pratikso,MST.,Ph.D yang telah membimbing saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Adi Sutyo Agung,ST. Yang telah mengajari saya dalam mempelajari 

progam plaxis 8.2. 

4. Emillia Putri Septiani,ST. Yang telah memberikan semangat selama 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

 
 

Adfan Riza Rahman 
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2. Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Dr. Abdul Rochim,ST.,MT. 

Dan Prof. Ir. H. Pratikso,MST.,Ph.D yang telah membimbing saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah 

memberikan ilmupengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat 

berguna untuk bekal saya dimasa yang akan datang. 

4. Arfan Riza Rahman sebagai rekan kerja selama penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini. 

5. Sahabat saya tercinta baik adik maupuk kakak tingkat, khususnya untuk 

Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan serta semangat selama 

saya menuntut ilmu di UNISSULA. 

6. Almamater UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Semarang 

 

 
Arif Sulistiyono 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr, Wb. 

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini 

dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. 

yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang 

benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Teknik di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Tugas Akhir / Skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril 

maupun materiil serta doa yang tiada henti. 

2. Bapak Ir. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D , selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Ari Sentani, ST, M.Sc, selaku Kepala Progam Studi Teknik Sipil 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Dr. Abdul Rochim,ST.,MT., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pemikiran, 

kritik, saran dan dorongan semangat kepada penulis. 

5. Bapak Prof. Ir. H. Pratikso,MST.,Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, 

pemikiran, kritik, saran dan dorongan semangat kepada penulis. 

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Teknik yang telah memberikan 

pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. 

7. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Civil A 2016 yang selalu 

mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir / Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 
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masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir / Skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam 

bidang Teknik Sipil. 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini dengan baik. 

Wasamualaikum Wr, Wb. 

Semarang, 3 September 2020 

Penulis 


