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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Identifikasi Keberadaan Akuifer Menggunakan Metode Geolistrik 

Konfigurasi Schlumberger Di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran” 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam 

jenjang pendidikan Strata satu di Program Studi Teknik Geofisika, Institut 

Teknologi Sumatera. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, 

namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir 

ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah S.W.T yang melancarkan segala urusan dunia dan akhirat;  

2. Papa Hajuli, Mama Ropi’ah, Teteh Meilawati Rohayu, serta Adik Ilham 

Maulana dan Muhammad Faris Maulana yang senantiasa mendoakan dan 

mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir;  

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

Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera dan selaku dosen wali yang 

selalu memberi masukan dan nasehat selama masa perkuliahan;  

4. Dr.Alimuddin Muchtar, M.Si. dan Risky Martin Antosia, S,Si., M.T. selaku 

dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir; 

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

pengalaman selama masa perkuliahan;  

6. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Lampung selaku 

instansi yang telah bersedia  memberikan data; 

7. Mahesa Darma Satria yang selalu ada, menemani dan memberikan semangat 

dalam mengerjakan tugas akhir; 

8. Diah Ayu Widyani, Indah Nurhayati, Rizca Vanden Bokshow dan Annisa 

Nurhidayati yang selalu memberi semangat selama menjalani perkuliahan dan 

menjadi teman seperjuangan perskirpsian duniawi; 
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9. Miranda, Galuh, Anis yang selalu bersama sama saat susah mencari makan 

saat awal perkuliahan di Asrama;  

10. Indri, Diana, Ghulam, Heru ,dan Zul senantiasa selalu bermain disaat pulang 

dari perantauan; 

11. HMTG Mayapada senantiasa memberikan ilmu baru dan menjadi keluarga 

baru di masa perkuliahan; 

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

selama ini bersama sama. Kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan 

hingga saat ini; dan 

13. Semua pihak tidak dapat dijelaskan satu per satu oleh penulis, terima kasih 

atas doa dan dukungannya serta telah membantu dan menyemangati dalam 

penyelesaian tugas akhir 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 demi kemajuan bersama. Penulis berharap semoga tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca. 

 

Lampung Selatan, 16 Agustus 2021 

Penulis, 

 

          

Oktaviani Rohayu 

 

 

 

 

 

 

 


