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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkah, rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penelitian dengan judul “Identifikasi Persebaran Batu Gamping 

Menggunakan Metode Resistivitas (Studi Kasus: Lapangan X di Provinsi 

Aceh)” penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan tingkat akhir sarjana 

Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik tanpa bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Teristimewa orang yang saya cintai yaitu Ibunda tercinta dan Ayah, selalu 

memberikan yang terbaik, doa, motivasi dan dukungan sehingga penulisan 

skripsi berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Kakak tersayang, Rizky Aji Prasetio sudah memberikan yang terbaik, doa dan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan 

lancar. 

3. Bapak Karyanto, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing pertama atas segala 

bimbingan, kesediaan waktu, motivasi, nasihat dan saran sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan lancar. 

4. Bapak Risky Martin Antosia, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing kedua 

atas segala bimbingan, kesediaan waktu, motivasi nasihat dan saran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan lancar. 

5. PT. Minelog Services Indonesia, telah memberikan kesempatan kepada 

penulis dalam menggunakan data untuk Tugas Akhir. 

6. Kak Amir, Kak Edi dan Wantika yang sudah meluangkan waktu dan memberi 

saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

7. Teman terbaik Anna, Dwi Kussuma, Bulan, Tria Anis, Rendi, Sally, Monda, 

Aulya dan Lara yang sudah meluangkan waktu menemani bimbingan, 

memberi dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi dengan baik dan lancar. 
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8. Teman-teman Teknik Geofisika 16, terimakasih atas kebersamaannya selama 

ini. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Akhir kata, penulis mohon maaf kepada semua pihak atas segala 

kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja pada penulisan skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan 

khususnya mahasiswa Teknik Geofisika dan pembaca pada umumnya. 

 

 

Lampung Selatan, 15 Juni 2020 

Penulis, 

 

 

Putri Sabila Damayanti 

  


