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KATA PENGANTAR 

 

 

Syalom. Saya ucapkan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran 

Tuhan Yesus Kristus karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir yang berjudul “Identifikasi Zona Akuifer Menggunakan Metode Geolistrik 

Resistivitas Konfigurasi Schlumberger Studi Kasus: Kebun Raya dan 

Laboratorium Teknik Institut Teknologi Sumatera” diajukan sebagai syarat 

kelulusan dalam jenjang pendidikan Strata satu di Program Studi Teknik Geofisika, 

Institut Teknologi Sumatera.  

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan terlibat dalam penyelesaian Tugas akhir ini, terkhusus kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, atas limpahan kasih dan karunia-Nya; 

2. Orang tua yang selalu memberikan doa, motivasi, nasehat, semangat serta 

memberikan ketulusan yang tiada habisnya;  

3. Bapak Karyanto, S.Si., M.T. dan Bapak Risky Martin Antosia, S.Si., M.T selaku 

Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukkan dari 

sebelum hingga selesainya Tugas Akhir ini; 

4. Seluruh staf pengajar Program Studi Teknik Geofisika atas ilmu yang diberikan 

baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan; 

5. Teman-teman Teknik Geofisika 2016 yang telah menemani saya selama ini baik 

dalam suka ataupun duka. Terimakasih untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini; 

6. Nisrina, Lezy, Yuri, Adel, Fellia, Rio, Zikri, Amal, Tiwi, Sonia, Angel, dan 

Novarisa yang selalu membantu, mendukung, dan mendengarkan setiap keluh 

kesah saya. Terimakasih atas keceriaan dan kesempatan untuk saling berbagi ilmu 

dan kebersamaan; 

7. Biasku Chanyeol, Hoshi, dan Doyoung yang selalu memberikan semangat dan 

cinta yang tiada hentinya. Saranghae!! Horanghae!!; 
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8. Bias wrecker saya Kyungsoo, Woozi, Taeyong yang selalu memberikan semangat 

serta membuatku oleng setiap harinya; 

9. EXO, NCT, dan SEVENTEEN yang setiap harinya selalu mewarnai hari-hari 

saya dengan musik dan konten bucin hampir setiap harinya. Terimakasih karena 

sudah memberikan keceriaan karena tingkah laku lucu dan kocak kalian sehingga 

memberikan saya energi tambahan; 

10. Fandomku EXO-L, NCTZEN, dan CARAT yang sudah membantu menebarkan 

happy virus dan rasa kekeluargaan yang sangat berharga. Peluk online untuk 

semuanya, jangan lupa memakai masker dan tetap jaga kesehatan;  

11. Adik-Adik IKABTIPEL yang selalu mendukung saya; 

12. Rekan-rekan yang ikut ambil bagian dari penelitian ini saya mengucapkan banyak 

terima kasih; dan 

13. Siapapun yang bertanya “kapan lulus?” kepada saya, sehingga membakar 

semangat saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

Tidak lepas dari segala kesalahan dan juga kekurangan penulis dalam penyajian 

Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan. 

Banyak sekali kekurangan bahkan kecacatan dalam penyusanannya. Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun, sehingga akan bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca pada umumnya. 

Akhir kata penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan geofisika pada khususnya. 

 

Lampung Selatan, 8 Februari 2021 
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