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MOTTO  

 

MOTTO 

 

“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-

lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan 

bertawakkallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang 

kamu kerjakan.” (QS. Huud : 123) 

 

“Selalu nikmati proses yang sedang kita jalani dalam usaha untuk mencari ridho 

Allah. Karena Allah SWT menyukai ummat-Nya yang selalu berusaha dan berdoa 

.”  

(Naura Alif Amalia) 

  

“Berusahalah sungguh – sungguh mencapai sesuatu dengan usaha sendiri 

semampumu selebihnya serahkan pada kuasa-Nya, nikmati prosesnya dan 

banggalah dengan apa yang telah kau raih”  

(Vera Rohmadoniati) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat 

dan doa pastinya yang tak terhingga. 

 Ayah tercinta, yang kadang menyebalkan tapi membuat rindu, yang selalu 

memberikan semangat dan doa. 

 Adik terkasih, Alya Sister Disaster yang secara tidak langsung ikut 

membantu di rumah. 

 Teman seperjuangan yang tidak disangka akan mejadi partner, Vera 

Rohmadoniati. Terima kasih sudah mau menjadi partner Tugas Akhir dan 

selalu sabar dalam bertugas dengan saya.  

 Laboratorium Mekanika Tanah terima kasih atas diperbolehkannya 

menggunakan Laboratorium untuk penyelesaian tugas akhir . 

 Ibu Lisa yang membantu dalam menemukan ide untuk judul. 

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

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

 Teman – teman POPLO. Nilna Rida, Nur Farida, Ramadhannur Rahmania, 

Vita Linda yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menjadi 

tempat berkeluh kesah. 

 Kakak senior dan adik junior yang selalu memberikan masukan dan 

bantuan. 

 Saudara yang tidak pernah terlupakan di Fakultas Teknik Angkatan 2013 

yang memberika warna warni dan serba serbi perkuliahan. 

    

 NAURA ALIF AMALIA 
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PERSEMBAHAN 

 

 Ibunda tercinta, Ibu Suntari, atas semua dukungan, pengertian, cinta, 

kasih sayang, kesabaran, dan doa.  

 Bapak tercinta, Bapak Suwito, atas semua dukungan, pengertian, cinta, 

kasih sayang, kesabaran, dan doa.  

 Adik tersayang Ayu Khusnul Khotimah yang selalu memberikan 

semangat selama pembuatan Tugas Akhir  

 Saudari seperjuangan Naura Alif Amalia terima kasih karena selalu 

semangat dan sabar dalam bertugas dengan saya, khususnya sering 

terlambat kalau datang asistensi.  

 Laboratorium Mekanika Tanah terima kasih atas data yang telah di 

berikan untuk penyelesaian tugas akhir . 

 Rekan kerja Lab Rofiatul Asnia, terimakasih sudah menjadi rekan kerja 

lab yang baik, yang selalu memberikan semangat, suntikan motivasi dan 

yang penting refresing bareng. 

 Orang – orang tersayang yang tak pernah lupa memberikan dukungan 

dan semangat. 

 Teman- teman seperjuangan program percepatan yang selalu memberi 

motivasi dan semangat. Maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu karena 

terlalu banyak.  

 Kakak senior dan adik junior yang selalu memberikan masukan dan 

bantuan. 

 Teman-teman Fakultas Teknik Jurusan Sipil angkatan 2013 yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi.  

    

 VERA ROHMADONIATI 
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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 Perilaku Tanah Ekspansif Pada Tiang Pancang, 

Ditinjau dari Variabel Kadar Air dan Material”.  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. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung.  

2. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Dr. Ir. H. Soedarsono, MSi 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 Prof. Ir. H. Pratikso, MST, Ph.D. 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. Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik UNISSULA, yang telah 

memperbolehkan 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. 
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7. Orang tua dan keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan dan 

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 2017 

              

 Naura Alif Amalia : 30201303561 

 Vera Rohmadoniati : 30201303617 

 

 

 


