
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Identifikasi Akuifer Menggunakan Metode Mapping Dan VES Studi 

Kasus Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan.” Banyak hal yang penulis sudah lalui dalam mengerjakan Tugas Akhir ini, 

dan Tugas Akhir ini memberikan banyak pengalaman kepada penulis. Melalui 

Tugas Akhir ini penulis belajar tentang ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan kerja 

keras. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis sangat ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur yang teramat besar penulis atas semua 

berkat, kasih sayang, penyertaan, serta kesempatan yang Tuhan berikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu; 

2. Orang tua yang sangat penulis sayangi Opong Junasib Sianturi dan Hotna 

Tarulina Ompusunggu. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis 

ucapkan kepada papa dan mama yang telah mencurahkan segenap waktu, kasih 

sayang, waktu dan perhatiannya kepada penulis, juga yang senantiasa 

memanjatkan doa untuk penulis. Orang tua yang selalu memotivasi dan 

menguatkan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir; 

3. Bapak Karyanto, S.Si., M.T. dan Risky Martin Antosia, S.Si., M.T. selaku 

dosen pembimbing I dan dosen pembingbing II yang selalu memberikan penulis 

masukan yang terbaik dan motivasi kepada peneliti untuk terus bersemangat 

dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas segala ilmu dan 

pengajaran yang sudah bapak berikan dan semoga Tuhan membalas semua 

kebaikan bapak; 

4. Bu Rhahmi Adni Pesma, S.Si., M.Si. selaku dosen wali penulis yang 

memberikan perhatian, nasehat dan masukan dalam masa perkuliahan. 

5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Asisten Teknik Geofisika atas ilmu dan 

pengalaman selama masa perkuliahan; 



6. Lita Sianturi, Kristin Sianturi, Jeffri Sianturi, Maxwell Sianturi. Kakak dan adik 

tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis serta memberikan 

semangat kepada penulis; 

7. HMTH yang selama masa perkuliahan menemani baik suka maupun duka dan 

menjadi teman dalam dunia perskripsian; 

8. Seluruh Teknik Geofisika 2017 yang telah mengisi keseharian selama 

perkuliahan dan perkaderan dalam suka dan duka; dan 

9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang senantiasa membantu 

penulis selama melaksanakan penelitian Tugas Akhir. 

Akhir kata penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan dari pembaca demi perbaikan dimasa yang akan datang dan 

semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis mengucapkan 

terima kasih banyak. 

Lampung Selatan, 20 Agustus 2021 

         

                                                              (Fortis L.G Sianturi) 

 


