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KATA PENGANTAR 

 

Pujisyukur Alhamdulillah saya panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

yang mana telah melimpahkan segala karunia, hidayah dan ridho-Nya,sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “IDENTIFIKASI 

PERSEBARAN AIR PANAS DI PEMANDIAN WAY PANAS NATAR 

MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI DIPOL-

DIPOL’’ 

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada Dr.rer.nat. Ir. 

Wahyudi Widyatmoko Parnadi, MS selaku Pembimbing I dan Dr. Nono Agus 

Santoso, S.Si., M.T. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 

dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir 

ini.  

 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang telah membantu, 

memberi masukan, dorongan, semangat, maupun do’a, sehingga Tugas Akhir ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT. yang telah melimpahkan berkat serta rahmatnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua Orang tua saya beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan 

baik moral maupun material demi tercapainya tujuan penulis.  

3. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu serta pengalaman 

yang sangat berharga serta kesan yang sangat baik selama masa 

perkuliahan di kelas maupun di lapangan  

4. Staff dan laboran Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

membantu dalam proses administrasi penyelesaian Tugas Akhir.   

5. Muhammad Alyf Attaqy sebagai support system selama pengerjaan Tugas 

Akhir. 
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1. Serla Eka Afiani dan Ayu Rizky Wulandari sahabat terbaik yang selalu 

mendengerkan keluh kesah, yang selalu memberi motivasi dan nasehat. 

2. Refmon Zikri Herdiwansyah selaku sahabat dan support system yang 

selalu membantu selama masa perkuliahan. 

3. Cute girl yang menemani selama masa perkuliahan (Adelia, Nisrina, Lezy, 

Yuriza dan Amy).  

4. Teman-teman seperjuangan Teknik Geofisika Angkatan 2016 (PROSGE), 

kakak serta adik tingkat Teknik Geofisika ITERA terima kasih atas 

bantuan dan dukungan yang sangat berharga.  

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis memohon kritik serta saran yang 

membangun untuk membuat penulis menjadi lebih baik dan semoga Tugas Akhir 

ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

 

 

Lahat, 20 November 2020 

 

 

 

Fellia Adika Anggita 

 

 

 

 


