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KATA PENGANTAR  

 

 

Puji syukur kepada Allahh SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis 

telah menyelesaikan Tugas Akhir guna memenuhi syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana dengan judul “Analisis Gayut Waktu Nilai Potensial Listrik dengan 

Menggunakan Metode Self Potential di Kebun Raya ITERA”. Dalam 

penyusunan Tugas Akhir maupun pelaksanaan Tugas Akhir penulis mendapatkan 

bantuan dan dukunga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih serta penghormatan setingginya 

kepada: 

1. Orang tua penulis atas kasih sayang, dukungan dan doanya sehingga 

penulis tetap dapat melaksanakan Tugas Akhir dengan baik dan semangat. 

2. Bapak Dr. Eng. Alamta Singarimbun, M.Si dan Muhamad Ragil Setiawan, 

S.Pd., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis menyusun Tugas Akhir ini. 

3. Seluruh dosen dan staff Fisika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

memberikan ilmu, mendidik serta memberikan kesan dan pesan yang luar 

biasa. 

4. Teruntuk Novi, Adi, Zul, Rara, Gendoet, Pipit dan Mae yang telah 

membantu penulis dalam melakukan proses pengambilan data dilapangan  

5. Teruntuk Alexander Arifa dan Anggit Tivana kecintaan nisa yang telah 

membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis mengenai semua hal 

tentang penyelesaian Tugas Akhir  

6. Teruntuk anggota KHUY PUBG kesayangan nemo (arip penenang,daddy 

nandar, rahmat pitriadi, dan riski osb) yang senantiasa meghibur berbagi 

tawa dan semangat pada saat kejenuhan Tugas Akhir melanda.  

7. Seluruh teman-teman Fisika 2016 yang telah mendukung dan memberikan 

semangat kepada penulis. 

8. Serta semua pihak lainya yang tidak bisa dituliskan penulis satu persatu 

yang telah mebantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Kiranya hanya 

Allah yang membalas segala kebaikannya  
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Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya 

bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam serangkaian penulisan laporan ini 

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu,  Penulis menerima kritik dan 

saran yang membangun untuk lebih mengembangkan keahlian dan kemampuan 

penulis. 

Lampung Selatan, 8 Agustus 2020  

Penulis, 

 

 

Kholifatun Nisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	KATA PENGANTAR

