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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, karunia, dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “Pemodelan Geostatistika Data Vertical Electrical 

Sounding Untuk Menentukan Distribusi Akuifer Air Tanah (Studi Kasus: 

Institut Teknologi Sumatera)”. 

 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam kelulusan dalam 

jenjang pendidikan Strata Satu di Program Studi Teknik Geofisika, Institut 

Teknologi Sumatera. Selama penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari banyaknya 

bantuan, bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.Si., selaku Ketua Program Studi Teknik Geofisika 

Institut Teknologi Sumatera. 

2. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T. dan RIZKA, S.T., M.T., selaku dosen 

pembimbing yang telah menyediakan waktunnya atas bimbingan, arahan, dan 

kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama penulis mengerjakan 

tugas akhir. 

3. Gestin Mey Ekawati S.T., M.T. selaku dosen wali penulis yang 

memperhatikan dan memberikan masukkan, motivasi, nasihat, dan dukungan 

selama penulis kuliah. 

4. Seluruh staf pengajar Program Studi Teknik Geofisika atas ilmu dan 

pengalaman berharganya, serta kesan dan pesan yang sangat luar biasa yang 

selama ini diberikan baik di dalam perkuliahaan maupun di luar perkuliahan. 

5. Seluruh dosen-dosen Institut Teknologi Bandung dan Universitas Lampung 

yang telah menyempatkan diri untuk memberikan ilmu dan pengalaman 

berharganya, serta memberikan kesan dan pesan yang sangat luar biasa 

selama perkuliahan kepada penulis. 
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6. Teman-teman seperjuangan Arvico, Prana, Aji, Amal, Alvin, Panji, Nugroho, 

Alfian, Jamal, dan Aditya. 

7. Teman-teman TG 2016 yang telah melewati segala macam suka dan duka 

selama ini bersama-sama. Kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan 

sejak 4 tahun terakhir dan berlanjut hingg saat ini. 

8. Keluarga besar HMTG “Mayapada” ITERA. 

9. Teman-teman satu bimbingan dan satu metode penelitian yang telah banyak 

membantu penulis. 

10. Serta semua pihak yang telah membantu dan menyemangati dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

maka penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang 

membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu serta bermanfaat 

bagi pembaca dan orang-orang di sekitar. 

     

 Lampung Selatan, 12 Juni 2020 

           

Penulis 

         

 

  


