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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat dan 

karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Pendugaan Keberadaan Akuifer Air Tanah Menggunakan Metode 

Geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) Dengan Konfigurasi 
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Lampung Selatan”. 
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bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 
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dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir; 

3. Bapak Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T., selaku dosen wali yang telah 

memberikan masukan dan saran selama penulis selama masa perkuliahan; 

4. Seluruh Tenaga Didik Program Studi Teknik geofisika atas ilmu dan 

pengalaman selama masa perkuliahan; 

5. Alan Darma Syahputra yang telah memberikan bantuan dan support kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir; 

6. Inne Meisyani Carolina yang selalu memberikan motivasi dan menghibur 

penulis dalam proses pengerjaan skripsi; 

7. Muthia, Yeni, Iqbal, Santo, Ichsan, Manda, Elda, Putri yang selama ini sudah 

menemani dalam suka maupun duka selama menjalani perkuliahan dan telah 

memberikan saran dan motivasi kepada penulis; 
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8. Irey, Dhea, Laras, Ajik, Gilang yang selalu menemani dan menghibur penulis 

dalam proses mengerjakan skripsi; 

9. Seluruh mahasiswa Teknik Geofisika 2017 yang telah melewati segala suka 

dan duka serta memberikan banyak pemahaman mengenai arti kebersamaan 

yang tidak akan terlupakan dari awal hingga akhir perkuliahan; dan 

10. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu oleh penulis, 

terimakasih atas doa dan dukungannya serta membantu dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, dan semoga Allah SWT 

memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran 

dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Dan penulis berharap semoga 

tugas akhir ini dapat memberikan ilmu serta bermanfaat bagi pembaca. 
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