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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT.  Yang telah melipahkan rahmat-

Nya. Shalawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi 

Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmat Allah yang maha kuasa, penulis dapat 

menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Identifikasi Air Tanah 

Berdasarkan Data Well Log Resistivity di Kabupaten Waykanan, Lampung”. 

Adapun tujuan penulis membuat laporan penelitian berikut ini untuk memenuhi 

syarat kelulusan mendapat gelar sarjana Program Studi Teknik Geofisika. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di PT Lampung Geosains Survey. Selama 

pelaksanaan proses penelitian, penulis merasakan banyak manfaat yang berguna 

untuk ke depannya dalam hal dunia kerja.  

Sebuah pepatah mengatakan sarjana teknik tanpa praktik merupakan sastrawan 

teknik. Dalam menyelesaikan laporan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima 

kasih kepada Bapak/Ibu : 

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tugas akhir dengan lancar; 

2. Orangtua penulis yaitu Drs. Habib Akmaruddin dan Dra. Rumiwati serta adik 

dan kakak penulis yaitu Ahmad Faris dan Ismi Imani yang telah mendoakan dan 

memberikan dukungan secara moril maupun materi;  

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

Geofisika ITERA; 

4. Agus Priyono, S.T., selaku pembimbing lapangan dan Risky Martin Antosia, 

S.Si., M.T., Karyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing kampus yang telah 

memberikan bimbingan, ilmu serta saran; 

5. Halilintar Duta Mega, S.T., selaku Direktur PT Lampung Geosains Survey yang 

telah memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Tugas 

Akhir; 
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6. Ozza Dinata, S.T., Dian Sanjaya, S.T., Dimas Putra Suendra, S.T., Aziz Fajar 

Setiawan, S.T., Nando Liven Konstanta, S.T., serta jajaran staff dan karyawan 

PT Lampung Geosains Survey lainnya yang telah memberikan pengetahuan, 

saran serta bimbingan; 

7. Teman seperjuangan Alfa Riezky Priyaditya dan Alfian yang telah membantu 

serta memberi dukungan selama pelaksanaan penelitian; 

8. Teman kosan pejabat yang telah membantu dan memberikan dukungan; 

9. Teman KAGAL yang telah memberikan dukungan. 

Semoga ilmu serta dukungan yang telah diberikan beliau - beliau mendapatkan 

rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari laporan ini masih memiliki banyak 

kekurangan, maka dari itu penulis mengucapkan permintaan maaf dengan segala 

kerendahan hati dan penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari pembaca. 

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai mestinya, terima kasih. 

 

Lampung Selatan, 3 Agustus 2021 
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NIM. 12117064 

  


