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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT., atas berkah dan 

karunia-Nya sehingga penulis masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga 

masih dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Geologi dan Studi 

Penerapan Klasifikasi Massa Batuan untuk Analisis Kestabilan Lereng pada Daerah 

Kayu Ubi dan Sekitarnya, Kabupaten Tanggamus, Lampung”. 

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- 

besarnya terhadap seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Penulis menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari mereka, 

pelaksanaan dan pembuatan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik. 

Berikut ucapan terima kasih yang ingin diberikan penulis: 

1. Orang tua tercinta Ayah H.M. Robani Syahrin, B.Sc., S.IP., Ibu Entien 

Sumarni, S.Pd. S.D. Kakak Nia Indah Pratiwi, S.H. dan keluarga besar penulis 

atas segala dukungan, kasih sayang, dan do’a yang tiada henti, hingga diberi 

kekuatan dalam menyelesaikan studi S-1 Teknik Geologi Institut Teknologi 

Sumatera. 

2. Bapak Dr. Eng. Imam Achmad Sadisun, S.T., M.T. Selaku Pembimbing I, yang 

selama ini telah membimbing penulis dari awal mulai pengerjaan hingga 

penulis menyelesaikan studi dalam memahami geologi secara umum dan studi 

khusus, serta membantu penulis baik dari segi materi maupun materil sehingga 

penulis mampu menyelesaikan studi S-1 Teknik Geologi. 

3. Bapak Daniel Radityo, S.T., M.T. selaku Pembimbing II, yang telah 

memberikan bimbingan maksimal, baik tenaga, materi, materil, fikiran, dan 

waktunya untuk penulis serta menjadi motivator dan role model bagi penulis 

hingga dapat menyelesaikan studi di kampus ini. 

4. Bapak Bilal Al Farishi, B.Sc (Hons)., M.Sc. selaku dosen wali atas bimbingan, 

bantuan, dan segalanya selama masa perkuliahan di kampus ini. 

5. Mochammad Iqbal, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi serta seluruh 

Dosen dan Karyawan di Lingkungan Program Studi Teknik Geologi Jurusan 

Teknik Manufaktur dan Kebumian yang terlah membagi ilmu dan berbagai 

pengalamannya mulai dari semester 2 sampai dengan saat ini. 
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6. Partner seperjuanganku dalam segala hal Dedy Pratama dan Tezar Julian (ADT 

Company) yang telah ikut serta mewarnai dan membantu segala hal dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Keluarga besar AVANINDRA-2016 (Diko, Mba Tari, Sandi, Riri, Anjar, Veni, 

Nissa, Nesa, Abil, Luki, Riko, Made) yang telah menjadi rekan sekaligus 

saudara dan tim seperjuangan selama beberapa tahun berjalannya perkuliahan. 

8. HMGL Avanindra ITERA yang telah menjadi tempat berhimpun dan 

mewadahi segala kegiatan mahasiswa Program Strudi Teknik Geologi Institut 

Teknologi Sumatera. 

9. Darwin J.P. Sihombing adik tingkat saya geologi 2017 yang telah sedikit 

meluangkan waktunya dalam membantu tugas akhir baik itu tenaga dan 

pikiran. 

10. Adik-adik GL-17 dan GL-18 yang telah banyak memberi cerita, kesan, dan 

pesan selama massa perkuliahan. 

11. Pak Sus beserta keluarga yang telah bersedia menampung dan memberikan 

dukungan selama melakukan penelitian. 

 

Semoga tulisan ini dapat membantu saya maupun orang yang membacanya untuk 

banyak keperluan dan penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir 

ini masih jauh dari kesempurnaan dan tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, 

apabila masih terdapat banyak penulisan kata yang kurang berkenan, penulis 

mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. 

 

Bandar Lampung, 8 Februari 2021 

Penulis, 

 

 

Akhmad Dwi Tular 

  


	COPY.pdf (p.1-2)
	1. [COVER] SKRIPSI AKHMAD DWITULAR.pdf (p.3-4)
	1. [COVER] SKRIPSI AKHMAD DWITULAR.pdf (p.1-2)


