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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir yang berjudul aplikasi 

metode flat base electrical resistivity survey untuk mengetahui kerusakan di jalan 

Terusan Ryacudu Lampung Selatan yang akan dijadikan sebagai salah satu 

syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Penulis juga ingin mengucapkan 

terimakasih pihak yang disebutkan dibawah ini: 

 
1. Keluarga terutama ayah, ibu dan adik atas doa dan support yang 

diberikan kepada saya. 

2. Reza Rizki, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing I yang telah sabar 

memberikan ilmu, bantuan, arahan dan motivasi yang sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini. 

Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat hingga kedepan.  

3. Bapak Andri Yadi Paembonan, S.Si., M.Sc. sebagai dosen pembimbing 

II yang telah memberikan ilmu, motivasi, saran dan bimbingan selama 

pelaksanaan penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga ilmu 

yang diberikan dapat bermanfaat hingga kedepan. 

4. Dr. Ir. Agus Laesanpura M.S., yang yang selalu memberi semangat, 

masukan, motivasi dan ilmu yang dimiliki kepada penulis dan rekan 

rekan mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

5. Seluruh dosen, Laboran, administrator Teknik Geofisika Itera yang 

sudah membantu penulisan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Rekan rekan survei dari tim Garit yang telah membantu penulis selama 

proses pengambilan dan pengolahan data lapangan. Semoga segala 

bantuan dan masukan yang diberikan dapat berguna kedepan. 

7. Rekan rekan dari Teknik Geofisika 2016 yang sedang menyelesaikan 

Tugas Akhir terimakasih atas bantuan, ilmu dan motivasi yang 

diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Semoga kita semua dapat Menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

maksimal dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari. 
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8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan. 

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa 

masih jauh dari kesempurnaan dan tidak dapat lepas dari segala kesalahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang 

bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga 

Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang geofisika. 

 

Bandarlampung, 27 juli 2020 

Penulis 

 

 

 

Felik Destian Putra Amijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


