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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan kenikmatan yang luar 

biasa kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Identifikasi Batuan Andesit Menggunakan Metode Geolistrik Pemodelan 

Electrical Resistivity Tomography (ERT) Pada Daerah Kekatang, Kabupaten 

Pesawaran” dalam waktu yang telah ditentukan. 

Selama pengerjaan Tugas Akhir berlangsung, penulis menyadari bahwa terdapat 

banyak pihak yang berpartisipasi dalam pengerjaan Tugas Akhir baik bantuan, 

bimbingan, dukungan, dan lain sebagainya sehingga Tugas Akhir yang dilaksanakan 

dapat berjalan lancar. Dan oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan baik dan lancar; 

2. Mama, ayuk, kakak, dan isat yang tidak henti-hentinya memberikan kasih 

sayang, dukungan, dan semangat baik secara moril maupun materil; 

3. Pak Karyanto S.Si., M.T., selaku Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis; 

4. Pak Martin Antosia S.Si., M.T., selaku Pembimbing II Tugas Akhir, yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis; 

5. Ibu Harnanti Yogaputri Hutami, S.T., M.T., selaku dosen wali yang telah 

memberikan motivasi dan membantu dalam perkuliahan; 

6. Seluruh dosen prodi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera, yang telah 

memberikan materi pendukung dalam pelaksanaan Tugas Akhir; 

7. Seluruh kakak-kakak yang ada di PT. Lampung Geosains Survei, khususnya kak 

Aziz yang telah membantu dalam memberikan materi dalam mengerjakan Tugas 

Akhir penulis; 
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8. Seluruh keluarga Teknik Geofisika 17 yang telah memberikan dukungan dan 

bantuan kepada penulis sehingga semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir; 

9. Seluruh anggota Kosan Pejabat dan kandang Kuda Lau yang telah memberikan 

dukungan fisik dan mental; 

10. Alfa sebagai penyedia logistikdan Irfan karena telah membantu dalam 

menggunakan Arcgis selaku teman seperjuangan penulis dalam suka maupun 

duka pengerjaan Tugas Akhir; 

11. Rahmita Fitri Ardela yang telah membantu, memotivasi, dan memarahi penulis 

sehingga dapat mengerjakan Tugas Akhir; dan 

12. Seluruh pihak yang mungkin tidak sempat disebutkan satu-persatu atas bantuan 

selama pelaksanaan Tugas Akhir. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang 

disusun kurang baik, sehingga membutuhkan kritik dan saran dari pembaca. Dan oleh 

sebab itu penulis mengucapkan permohonan maaf kepada pembaca. 

Penulis berharap semoga Tugas Akhir yang telah disusun ini dapat dimanfaatkan dan 

digunakan untuk membantu pembaca dalam melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan tema yang diangkat oleh penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima 

kasih. 

Lampung Selatan, 27 Mei 202l 

Penulis, 

 

 

Alfian     

 


