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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Institut Teknologi Sumatera 

dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada 

Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti 

jejak Nabi. 

Penulisan dan penyusunan laporan yang berjudul “Identifikasi Keberadaan Air Tanah 

Menggunakan Metode Geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) Konfigurasi 

Schlumberger di Kecamatan Tegineneng, Pesawaran” ini disusun dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. 

Pada kesempatan ini, penulis sangat berterima kasih kepada pihak yang telah 

membantu, memberikan pengarahan, dan bimbingan agar tugas akhir ini selesai 

dengan baik, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Geofisika; 

2. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T., dan Risky Martin Antosia, S.Si., M.T., selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan 

saran yang bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir; 

3. Harnanti Yogaputri selaku dosen wali penulis yang memperhatikan dan 

memberikan masukan, motivasi, dan dukungan selama penulis kuliah; 

4. Ayah, ibu, kakak, beserta keponakan saya yang senantiasa mendukung, 

mendoakan, dan memberikan curahan kasih sayang, sehingga membuat penulis 

kuat dalam menjalani kehidupan; 

5. Seluruh dosen atas ilmu dan pengalaman berharganya, serta kesan dan pesan 

yang sangat luar biasa selama duduk di bangku perkuliahan; dan 
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6. Diah, Vanden, Via, Nisa, Dian serta teman-teman Teknik Geofisika 2017 

yang telah melewati segala macam suka dan duka selama ini bersama-sama. 

Kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan sampai saat ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak 

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

sangat diharapkan semi kemajuan bersama. Penulis berharap semoga tugas akhir 

ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu untuk sesama, baik itu penulis maupun 

pembaca. 

 

 

Lampung Selatan, 29 Juli 2021 

Penulis, 

        

      Indah Nurhayati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


