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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil ‘alamin segala puji dan syukur 

penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Geologi dan Delineasi Kawasan 

Lindung Karst, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa 

Timur” ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menamatkan pendidikan S-1 di Program Studi Teknik Geologi, Jurusan Teknik 

Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera. 

 

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir 

ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penulisan, namun berkat kehendak-

Nya, penulis berhasil melewatinya dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh 

kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1) Bapak Prof., Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc. (Eng)., Ph.D. selaku Rektor Institut 

Teknologi Sumatera. 

2) Bapak Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja. DEA. selaku Kepala Jurusan 

Teknik Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera sekaligus 

Pembimbing I penulis. 

3) Bapak Dr. Ir. Bambang Priadi, DEA. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Geologi, Institut Teknologi Sumatera. 

4) Bapak Bilal Al Farishi, B.Sc. (Hons)., M.Sc. selaku Pembimbing II yang selalu 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis Tugas Akhir ini. 

5) Bapak/Ibu Dosen Program Studi Teknik Geologi, Institut Teknologi Sumatera 

yang telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi untuk penulis. 

6) Badan Geologi - Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), 

Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di sana dan memberikan dukungan berupa pemberian data-data yang 

dibutuhkan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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7) Bapak Aris Dwi Nugroho, S.T. dan semua staf di Pusat Air Tanah dan Geologi 

Tata Lingkungan (PATGTL) yang telah membantu penulis dalam memberikan 

ilmu selama melaksanakan penelitian di sana. 

8) Tim Evaluasi KBAK Kabupaten Tulungagung Pusat Air Tanah dan Geologi 

Tata Lingkungan (PATGTL) yang telah membantu penulis selama melakukan 

penelitian di lapangan. 

9) Bapak Suharto selaku Kepala Desa Besuki yang telah membantu penulis dalam 

mengurus perizinan di lokasi penelitian. 

10) Bapak Wito yang telah mendampingi penulis dalam melakukan pengambilan 

data di lapangan. 

11) Bapak Endi Rohendi yang telah memberikan tumpangan rumah selama penulis 

melakukan penelitian. 

12) Bapak Uho Buhori yang telah memfasilitasi penulis dalam hal penyediaan 

sarana selama melakukan penelitian 

13) dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini yang nama nya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan 

dan doanya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka 

berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kata sempurna dikarenakan keterbatassan pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam kemajuan 

riset di bidang keilmuan geologi. Aamiin ya Rabbal ‘Aalamiin. 

 

Bandar Lampung, …. September 2020 

Penulis, 

 

 

 

Luki Ardhianto 


