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Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat, hidayah, 

dan karunianya penulis dapat membuat dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir 

yang berjudul “Geologi Daerah Way Lengkukai dan Sekitarnya, 

Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi 
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Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
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membangun selama penyusunan tugas akhir. 
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mendukung, mengingatkan, memotivasi, dan memberi saran kepada 
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bermanfaat kepada penulis. 

 Callista Arisya yang selalu menemani dan  membantu penulis saat pergi 

kelapangan untuk observasi dan mengambil data lapangan. 

 Rekan-rekan Teknik Geologi 2017 yang telah menjadi keluarga selama 

perkuliahan. 

 Bang Dedy dan Bang Tular yang telah bersedia untuk berdiskusi dan 

memberikan saran dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
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yang telah memberikan saran dalam penyusunan tugas akhir. 

 Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga menyelesaikan 

tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu-persatu. 

 
Penulis berharap agar laporan tugas akhir yang telah disusun dengan baik 

ini dapat bermanfaat menambah wawasan geologi bagi penulis dan 
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