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Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkah, rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan penelitian dengan judul “IDENTIFIKASI LAPISAN 

AKUIFER SERTA LAPISAN KERAS MENGGUNAKAN DATA 

VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING (VES)  DAERAH KEBUN RAYA 

ITERA” penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan tingkat akhir sarjana 

Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik tanpa bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Teristimewa orang yang saya cintai yaitu Ibunda tercinta dan alm.Ayah, adik-
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dukungan sehingga penulisan skripsi berjalan dengan baik dan lancar;  

2. Bapak Karyanto, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing pertama atas segala 

bimbingan, kesediaan waktu, motivasi, nasihat dan saran sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan lancar;  

3. Bapak Risky Martin Antosia, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing kedua 

atas segala bimbingan, kesediaan waktu, motivasi nasihat dan saran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan lancar;  

4. Bapak Andri Yadi Paembonan, S.Si,. M.Sc. dan Bapak Erlangga Ibrahim 

Fattah, S.T., M.T. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran 

dan mengarahkan penulis agar lebih baik;  

5. Bapak Dr Nono Agus Santoso, S.Si., M.T. selaku Ketua Koordinator Program 

Studi Teknik Geofisika; 

6. Seluruh dosen-dosen atas ilmu dan pengalaman berharganya, serta kesan dan 

pesan yang sangat luar biasa yang selama ini diberikan baik di dalam 

perkuliahan maupun di luar perkuliahan; 

7. Teman-teman terbaik Ermounda Desilva, Dimas Aulya Ramadani, Putri 

Sabila Damayanti, Wina Rezky Utami dan Lusi Sesriani yang telah 

memberikan waktu,tenaga dan fikirannya dalam membantu menyelesaikan 

tugas akhir ini; 
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8. M. Rendi Pratama yang telah memberikan dukungan serta saran dalam 

penyelesaian tugas akhir ini; 

9. Felik,Hanayudi,Ericson,Fais,Cahya,Ali,Wantika,Irham,Adam,Eka,March dan 

teman-teman  Teknik Geofisika  2017,2018 yang telah meluangkan waktu 

dan tenaga dalam proses pengambilan data dilapangan; dan 

10. Seluruh mahasiswa Teknik Geofisika yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman berharga selama masa perkuliahan.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat diharapkan demi kemajuan bersama. Penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 

maupun pembaca. 
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