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KATAPENGAN'I'AR 

BismiUaahirrahmaanirrahiim 

Assalaamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT . yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan baik . 

Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka 

memperoleh jenjang Strata-l (S1) pada Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan , 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta . 

Pada Tugas Akhir iill penyusun mengambil topik yang berhubungan dengan 

tanah karena kami berpendapat bahwa masalah tanah merupakan bagian yang sangat 

penting dalam disiplin Dmu Teknik SipiI . Adapun judul yang kami kemukakan 

adalah "STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH KONSISTENSI TANAH 

TERHADAP PARAMETER KUAT DUKUNG TANAH ". 

Selama pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini penyusun banyak 

mendapat bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun material. Oleh karena 

itu pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menyampaikan rasa tcrimakasih yang 

sebesar - besarnya kepada : 

1.	 Bp. Ir. Wldodo, MSCE , Ph.D, selaku Dekan FTSP-UII , 

2.	 Bp. Ir . H. Tajjudin BMA , MS , selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil FTSP-UII , 

3.	 Bp. Dr . Ir . Edy Purwanto , CES. , DEA . , selaku Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir, 

4. Bp. Ir . Ibnu Sudarmadji , MS . , selaku kepala Laboratorium Mekanika Tanah 

FTSP-UII dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir , 

5. Bp. Ir . Bambang Sulistiono , MSCE , selaku dosen penguji , 
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6. Mas Yudi dan mas Sugiono yang sangat banyak membantu selama penyusun 

melaksanakan penelitian di laboratorium .
 

Dan banyalt pttlak yang Ii<tak <tapal pe"yIJsII" SMililkall saw {Mlsahl y3lig ldah
 

banyak membantu hingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini . 

Akhir nya besar harapan penyusun Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penyusun 

dan pembaca pada umumnya . 

Billahitaufik walhidayah 

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta,Maret1998 
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Puji syukur kupanjatkan kepada - Mu ya Allah atas rahmat dan hidayah yang Kau 

limpahkankepadaku sehlngga aku dapat menyelesalkan penulisan tugas akhir ka ini 

daR kap mia MIl meljmpahkan kepada ku keluarga yang penuh kasih sayang padaku 

sehingga kupersembahkan hasil karyaku ini kepada : 

Lentera Hidupku : Mak - Pak Yuhannah Sirun ( terimakasih atas doa dan restunya 

yang selalu kuharapkan mengiringi dalam setiap kakiku melangkah ) 

Kakak - kakakku yang tersayang : kakanda Windra ,S dan kakanda Wirvan ,S 

(Pengorbanan kalian adalah gerbang kesuksesan dalam perjalanan hidupku • I always 

remember you, brothers) 

Yunda - yundaku yang terkasih : yuk Tir , yuk Tur , yuk Yup , yuk Is ( terimakasih atas 

segala dorongan , bimbingan, pengertian dan kasih sayangnya , Kebanggaan yang tak 

ternilai dalam hidupku memiliki yunda - yunda seperti kalian ) 

Pasukan - pasukan centilku : dek Sila , dek Yuli , dek Ria dan dek Mel ( terimakasih 

atas dorongannya dan bantuannya , keberhasilan ini tak lepas dari peran kalian 

walaupun kadang - kadang kalian sering membuat kesal , tapi katian tetap adik- adjN<.u 

yang paling manis ) 

Yang tak terlupakan : mas Jhon • kak Roji dan mbak Ratna (terimaksih atas bantuan 

dan pengertian kalian selama ini ) 

Sahabatku yang manis : Wiwiek ( terimakasih dorongan dan bantuannya ) 

Teman - temanku : Khaidir dan Iwan ( trims bantuannya ) 

My special: mas Win ( thank you for everything , I always remember your sacrifice) 
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