
iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Kuasa, karena atas 

rahmat dan hidayahNya yang memberikan kesehatan dan hikmah kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Intrusi, 

dengan judul “Analisis Intrusi Air Laut Menggunakan Geolistrik konfigurasi 

Wenner-Schlumberger dan Konduktivitimeter di Desa Bagan Deli Kecmatan 

Medan Belawan”. Penelitian telah dilakukan mulai bulan maret 2016 sampai 

dengan mei 2016. 

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Nurdin Siregar, M.Si. 

selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

Ibu Dr. Rita Juliani, M.Si, Bapak Drs. Rappel Situmorang M.Si, Bapak Drs. 

Khairul Amdani, M.Si selaku Dosen Penguji I, II dan III yang telah banyak 

memberikan saran dan keritikan demi penyempurnaan skripsi ini. Bapak Alkhafi 

Maas Siregar, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan. Di samping itu, Dr. Asrin Lubis, M.Pd, 

selaku Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Alkhafi Maas Siregar, S.Si, M.Si selaku 

Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNIMED, Staf Tata Usaha Fisika kak Nana yang 

telah banyak membantu, serta seluruh staf  pengajar/dosen di lingkungan Fakultas 

MIPA UNIMED yang telah membekali Ilmu Fisika kepada penulis selama kuliah 

di Fakultas MIPA UNIMED.  Kepada Bapak Lurah Desa Bagan Deli Kecamatan 

Medan Belawan serta staf pegawai yang membantu penulis dalam melaksanakan 

penelitian Serta Masyarakat Desa Bagan deli yang begitu ramah. Teman 

seperjuanganku Renny Dorothy Purba dan Konny Tamba serta teman satu kos 

“KOS JITU”. Sahabat-sahabatku Viktor Panjaitan, Intan Syahyati, Suryani 

Siregar, Lily Nurindah Sari, Alfrina serta kakak dan abang stambuk yang telah 

banyak membantu dan memberikan dukungan Lastri Ernawati Samosir S.Si, atas 

semua kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini. Serta seluruh teman 

seperjuangan di fisika non dik 2012, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, 
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yang telah berjuang bersama-sama dalam mengarungi masa-masa perkuliahan. 

kan satu-persatu. Ucapan Terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan Secara 

khusus kepada Kedua orang tua Ayahanda O Simbolon dan Ibunda R Angkat  

yang tak pernah henti memberikan doa, semangat, kasih sayang dan dukungan 

yang besar baik spiritual maupun material. Penulis juga mengucapkan terimakasih 

banyak buat abang dan adik ku Luhut Simbolon, Ridwan Simbolon dan adik–

adikku, Ida Simbolon, Andri Simbolon, Rivaldo Simbolon dan Pargaulan 

Simbolon atas dukungannya selama ini, serta seluruh keluarga yang telah 

mengiringi langkah penulis dengan kekuatan doa dan ketulusan cinta. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kritik dan saran yang 

konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa 

mendatang. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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