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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan 

judul INVESTIGASI ZONA INTRUSI AIR LAUT BERDASARKAN PROFIL 

DATA GROUND PENETRATING RADAR (GPR): STUDI KASUS TELUK 

BETUNG. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 

memenuhi syarat kelulusan program studi Teknik Geofisika, Jurusan Teknik 

Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera. Penulisan laporan ini 

melalui beberapa kesulitan dan hambatan, namun dengan segala motivasi dan 

semangat yang diberikan oleh beberapa pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

Dengan akal budi dan segala kesadaran bahwa Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 

tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir 

dan penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Orang tua tercinta Bapak Martua Meka dan Ibu Rolanna Berutu beserta 

keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan untuk 

selalu semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Reza Rizki, S. T., M. T. selaku dosen pembimbing I atas segala bimbingan dan 

arahan yang diberikan selama penulis mengerjakan Tugas Akhir ini.  

4. Andri Yadi Paembonan, S. Si., M. Sc. Selaku dosen pembimbing II atas segala 

bimbingan dan arahan yang diberikan selama penulis mengerjakan Tugas Akhir 

ini. Sekaligus yang telah memberikan data penelitian yang saya ini. 

5. Hans Elmaury Siregar, S. T. dari PSDMBP yang selalu memberikan support 

dalam menyusun Tugas Akhir ini. 
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6. Wijayanti Ashuri, S. T., M. T. yang telah memberikan arahan dalam 

pengambilan data pendukung geologi untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya 

ini. 

7. Teman-teman semua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak atas 

segala kesalahan dan kekurangan yang disengaja dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini.  Penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak 

kekurangan, sehingga penulis membuka kritik dan saran dari pembaca. Penulis 

berharap Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa 

melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. 

 

 

   Lampung Selatan, 19 Juli 2020 

Penulis, 

 

 

 

Boi Sondang Meka 

 


