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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah, SWT rahmat, hidayah , serta 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Estimasi Potensi Andesit Pada Daerah Sungkai Barat, Lampung Utara 

Menggunakan Metode Electrical Resistivity Tomography (ERT)” 

Tugas Akhir ini ditulis dalam rangka mememnuhi syarat akademik untuk 

menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu Di Program Studi Teknik Geofisika, 

Institut Teknologi Sumatera. Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan, bimbingan, saran dan motivasi 

dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Abah (almarhum), Mama, Wo Rima, Ngah Tari, dan Adin Aziz yang selalu 

memberikan kasih sayang, doa, nasehat kepada penulis dalam setiap langkah 

hidup penulis hingga saat ini dalam menjalankan pendidikan kuliah dan 

menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

2. Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T., selaku Ketua Koordinator Program Studi 

Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera;  

3. Ir. Syamsurijal Rasimeng, M.Si.,  dan Risky Martin Antosia, S.Si., M.T selaku 

dosen pembimbing I, dan II  yang telah memberikan waktu atas bimbingannya 

dan memberikan pengarahan serta dukungan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

4. Erlangga Ibrahim Fattah, S.Si., M.T. selaku dosen wali yang telah memberikan 

perhatian, masukan, dan saran selama penulis menjalankan pendidikan kuliah; 

5. Seluruh staff pengajar Program Studi Teknik Geofisika yang telah memberikan 

ilmu serta pengalaman yang sangat berharga selama penulis menjalankan 

pendidikan kuliah; 

6. Lampung Geosains Survei (LGS) Grup selaku instansi yang telah bersedia 

memberikan data Tugas Akhir ini dan memberikan waktu atas bimbingannya 

serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini; 
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7. Teman-teman seperjuangan dari awal menempuh masa pendidikan kuliah 

hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan bersama-sama Annisa 

Nurhidayati, Rahmita Fitri Ardela, Tri Andini, dan Yolanda Elok Sasmitasari; 

8. Teman-teman seperjuangan Amanda Sapphira Yasmine, Santo Tri Prabowo, 

dan Puji Lestari yang telah mendorong, menasihati, memarahi, dan menemani 

penulis dalam menyelesaikan penelitian Tugas Akhir; 

9. Seluruh mahasiswa Teknik Geofisika 2017 yang sudah melewati banyak cerita 

suka dan duka serta mengajarkan banyak arti kebersamaan dari awal kaderisasi 

hingga saat ini; dan 

10. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu oleh penulis yang sudah 

memberi dukungan, bantuan, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati meminta maaf atas segala 

kekurangan yang terdapat pada Tugas Akhir ini. Tugas Akhir yang bersifat 

konstruktif sehingga menerima segala kritik dan saran yang sangat diharapkan 

untuk kemajuan bersama. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan 

menambah ilmu pengetahuan bersama, baik bagi penulis atau pembaca. 

 

 

Lampung Selatan, 07 Juni 2021 
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