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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat nikmat 

dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan 

laporan tugas akhir ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan kepada 

alam yang terang benderang, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pendugaan Potensi Sumber Daya Bahan Galian Pasir Menggunakan Metode 

Vertical Electrical Sounding (VES) di Lapangan “X” Kecamatan Pagelaran Utara 

Kabupaten Pringsewu” dapat diselesaikan. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam 

kendala dan masalah, namun semuanya dapat dilewati berkat petunjuk dan 

pertolongan dari Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan 

secara langsung maupun tak langsung yang selalu memberikan doa dan material. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Keluarga tercinta terutama ayah dan mamah yang selalu memberikan doa 

dan dukungannya semenjak penulis dilahirkan di dunia ini. 

2. Bapak Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. 

3. Bapak Alhada Farduwin, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah memberikan data pada penelitian ini serta waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk membimbing dan memberikan dorongan berupa semangat dan ilmu 

kepada penulis. 

4. Ibu Rizka, S.T., M.T. dan Ibu Rhahmi Adni Pesma, S.Si., M.Si. selaku 

dosen wali saya yang selalu memberi semangat dan nasihat kepada penulis 

sepanjang masa kuliah di Institut Teknologi Sumatera. 

5. Keluarga kontrakan Pulau Pisang IV (Rio, Zikri, Ipan,) yang telah 

memberikan ilmu, bantuan serta masukan selama penyusunan skripsi ini. 

6. Lethfi Wahyu Akhbar yang telah memberi fasilitas dan tempat selama 

proses penyusunan skripsi ini. 
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7. Mikha Parasian yang telah memberikan pendapatnya serta menemani 

penulis mengerjakan tugas akhir ini dari malam sampai siang bolong di 

saat deadline. 

8. Seluruh teman atau pihak lain yang tidak dapat penulis cantumkan satu 

persatu baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, terima 

kasih atas doa yang telah terucap meski tanpa sepengetahuan penulis. 

Terima kasih juga kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas 

keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lepas dari segala kesalahan dan juga kekurangan penulis dalam 

penyajian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati membuka diri untuk 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga akan bermanfaat 

bagi pembaca dan khususnya bagi penulis. Semoga segala kerja keras dan doa dari 

segala pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa “Amin Ya Rabbal 

Alamin”. 

 

Bandar Lampung, 8 Februari 2021 

Penulis, 

 

 

Mahesha Ramadhan  


