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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

hidayah, karunia, dan petunjuknya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir yang berjudul “Identifikasi Dugaan Zona Akuifer Dengan Metode 

Geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) Konfigurasi Schlumberger 

Daerah Kabupaten Lampung Utara”. 

 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang 

pendidikan Strata Satu di Program Studi Teknik Geofisika , Institut Teknologi 

Sumatera. Selama penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari banyaknya bantuan, 

bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini, penulis mengucapkan  terimakasih kepada: 

1. Mama (Almarhum), Nenek, Kakek, serta Adik tercinta yang senantiasa 

mendoakan dan mendukung penulis; 

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

Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera; 

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

pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir; 

4. Erlangga Ibrahim Fattah S. Si., M.T., Ruhul Firdaus, S.T., M.T. dan Rizka,S.T., 

M.T. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukkan dan saran 

serta mengarahkan penulis agar lebih baik; 

5. Ruhul Firdaus, S.T., M.T. selaku dosen wali penulis yang memperhatikan dan 

memberi masukkan, motivasi, nasihat, dan dukungan selama masa 

perkulaiahan. 

6. Seluruh Tenaga Didik Program Studi Teknik Geofisika atas ilmu dan 

pengalaman selama masa perkuliahan; 

7. Lampung Geosain Survei (LGS) Grup selaku instansi yang telah bersedia 

memberikan data; 
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8. Santo Tri Prabowo, Iqbal Suwarno, Muthia Sari, Elda Deka Mayestri, 

Deanatha Angelia Ramadhini, Muhammad Ichsan, Anjali Syalsabila Putri, dan 

Yeni Ester yang selama ini sudah menemani dalam suka maupun duka selama 

menjalani perkuliahan dan menjadi teman seperjuangan perskripsian duniawi; 

9. Rahmita Fitri Ardela, Mustika, dan Tri Andini yang selalu membantu, memberi 

masukkan dan dukungan serta menjadi teman seperTA-an di LGS; 

10. Kak Pita, Kak Gustika, Ari Dita Anggraini, Puji Lestari yang senantiasa 

membagi ilmu dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi agar lebih 

baik; 

11. Seluruh Teknik Geofisika 2017 yang telah melewati segala suka dan duka 

selama ini bersama-sama. Kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan 

sejak awal perkuliahan hingga saat ini; 

12. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu oleh penulis, terimakasih 

atas doa dan dukungannya serta telah membantu dan menyemangati dalam 

penyelesaian tugas akhir ini; dan 

13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I 

wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for me having 

no days off, I wanna thank me for never quiting, for just being me at all times. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak 

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

diharapkan demi kemajuan bersama. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca. 
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Penulis, 
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