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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT., atas berkah dan 

karunia-Nya sehingga penulis masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga 

masih dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Geologi, Studi Fasies, 

Lingkungan Pengendapan dan Karakteristik Batugamping serta Batuan Sedimen 

Penyerta Pada Jalur Lintasan Way Penandingan, Linggapura, Lampung Tengah, 

Lampung”. 

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- 

besarnya terhadap seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Penulis menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari mereka, 

pelaksanaan dan pembuatan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik. 

Berikut ucapan terima kasih yang ingin diberikan penulis: 

1. Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan keluarga besar penulis atas segala dukungan, 

kasih sayang, dan do’a yang tiada henti, hingga diberi kekuatan dalam 

menyelesaikan studi S-1  Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. 

2. Bapak Dr. Ir. Bambang Priadi, DEA. selaku Pembimbing I, yang selama ini 

telah membimbing penulis dari awal masuk Program Studi Teknik Geologi 

hingga penulis menyelesaikan studi dalam memahami geologi secara umum 

dan khusus, serta membantu penulis baik dari segi materi maupun materil 

sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S-1 Teknik Geologi. 

3. Bapak Danni Gathot Harbowo, S.Si., M.T. selaku Pembimbing II, yang telah 

memberikan bimbingan maksimal, baik tenaga, materi, materil, fikiran, dan 

waktunya untuk penulis serta menjadi motivator, dan role model bagi penulis 

hingga dapat menyelesaikan studi di kampus ini. 

4. Bapak Mochammad Iqbal, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi 

sekaligus Koordinator Tugas Akhir atas bantuan dan bimbingannya dalam 

tugas akhir ini. 

5. Bapak Bilal Al Farishi, B.Sc (Hons)., M.Sc. selaku dosen wali atas bimbingan, 

bantuan, dan segalanya selama perkuliahan di kampus ini. 

6. Partner perjuangan Akhmad Dwi Tular dan Tezar Julian (ADT Company) 

yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
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7. Rekan-rekan Avanindra 2016 yang telah membantu dalam pengejaan 

penelitian ini. 

8. Saudara M. Arif Al Hasan dan Darwin J.P. Sihombing yang telah membantu 

pemetaan tugas akhir ini. 

9. Bapak Sahrul dan keluarga selaku Kepala Kampung Linggapura yang telah 

memberikan dukungan maksimal selama melakukan penelitian di Linggapura. 

 

 

 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik sebagai 

bentuk apresiasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pembaca. Aamiin. 
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