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KATA PENGANTAR  

 

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan inayah-NYA sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan 

judul “Pendugaan Sebaran Zona Akuifer Menggunakan Metode Geolistrik 

Konfigurasi Schlumberger Di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan”. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak pihak yang telah membantu, oleh 

karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada: 

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan baik 

2. Orangtua, adik dan seluruh keluarga yang penulis cintai yang telah mendukung 

serta mendoakan penulis;  

3. Pak Karyanto, S.Si., M.T. dan Rhahmi Adni Pesma, S.Si., M.Si selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir; 

4. Pak Erlangga Ibrahim Fattah, S.Si., MT. selaku dosen wali penulis yang 

memperhatikan dan memberi masukkan, motivasi, nasihat, dan dukungan 

selama masa perkuliahan;  

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

pengalaman selama masa perkuliahan;  

6. PT. Sumber Agung Arta Jaya selaku instansi yang telah bersedia memberikan 

data; 

7. Santo, Mute, Iqbal, Manda, Ican, Ata, Putri, Yeni, Agung, Anjali yang selama 

ini sudah menemani dalam suka maupun duka selama menjalani dunia 

perkuliahan dan menjadi teman seperjuangan perskripsian duniawi;  

8. Kiki, Andre, Muda, Alfian, Vinsen, Aser, Bayu, Edgar, Nisa, Andreas, Andika, 

Yohanes yang bersedia membantu dalam akuisisi data; 

9. Uti, Meutia, Tanjung, Trisa, Manda, Rino, Kevin, Toto yang selalu menjadi 

penghibur dan memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi; 
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10. Teman-teman satu bimbingan dan satu metode penelitian yang telah banyak 

membantu penulis;  

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 tidak dapat dituliskan satu per satu oleh penulis, terimakasih atas 

doa dan dukungannya serta telah membantu dan menyemangati dalam 

penyelesaian tugas akhir ini; 

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 having no 

days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. 

Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan 

berlipat ganda. 

 Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, tugas akhir ini masih jauh 

dari sempurna. Sehingga kritikan dan masukan yang membangun sangat penulis 

harapkan demi sempurnanya laporan ini kedepan. Akhirnya semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

Lampung Selatan, 15 Juli 2021  

Penulis,  

                           

Elda Deka Mayestri 
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