
KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan judul 

“Karakterisasi Reservoir Menggunakan Metode Seismik Inversi Acoustic 

Impedance (AI) dan Seismik Multiatribut dengan Probabilistic Neural 

Network (PNN) Pada Lapangan Blok F3, North Sea Netherland” yang 

merupakan salah satu syarat lulus dari perguruan tinggi negeri Institut Teknologi 

Sumatera. 

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis 

baik secara moral maupun material sehingga dapat memperlancar dalam 

penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih 

kepada: 

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah, sehingga tugas akhir 

ini dapat terlaksanakan dengan lancar sehingga penyusunan tugas akhir ini 

dapat diselesaikan tepat waktu. 

2. Ayah Muhammad Fakhir dan Ibu Elita Purnama Indah selaku orang tua 

penulis yang selalu memberikan doa, mencurahkan cinta, kasih sayang 

serta dukungan dalam segala hal hingga penulis bisa sampai seperti ini. 

3. Alfa dan Bintang selaku adik penulis, terimakasih atas dukungan dan 

doanya. Semoga selalu bisa saling mendukung dan bersama-sama 

membanggakan orang tua.  

4. Ruhul Firdaus, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis. Semoga ilmu dan 

bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk penulis hingga 

kedepannya, sekaligus menjadi ladang amal untuk beliau.  

5. Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S. selaku Kepala Program Studi Teknik 

Geofisika yang juga mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis 

dan teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  



6. Reza Rizki, S.T., M.T. selaku dosen penguji yang rela meluangkan waktu 

dalam memberi arahan, saran dan masukannya yang bertujuan untuk 

memberikan yang terbaik pada tugas akhir penulis. 

7. Harnanti Yogaputri Hutami, S.Si., M.T. selaku dosen penguji yang rela 

meluangkan waktu dalam memberi arahan, saran dan masukannya yang 

bertujuan untuk memberikan yang terbaik pada tugas akhir penulis. 

8. Naudita Novita Sari, S.Hut. selaku teman dekat penulis yang baru 

mendapat gelar sarjana yang selalu sabar dan mensupport penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan balutan suka, duka, canda dan marah 

yang mewarnai proses penyelesaian skripsi ini. 

9. Dosen-dosen di Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera yang tak 

kalah berjasa selama ini telah memberikan banyak ilmu yang sangat 

bermanfaat kepada penulis 

10. Seluruh karyawan akademik yang telah membantu segala kebutuhan 

mahasiswa mulai dari persiapan seminar, sidang, yusidium hingga wisuda. 

11. Seluruh teman-teman Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera, 

khususnya angkatan 2016 yang telah memberikan banyak motivasi, 

inspirasi dan segalanya baik tentang pendidikan maupun diluar masalah 

pendidikan. 

Berbagai upaya telah dilakukan penulis untuk mendapatkan hasil terbaik dalam 

Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna  dengan segala keterbatasan yang ada pada pihak penulis. Oleh karena 

itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan 

kedepannya (email: muhammad.intasya@gmail.com). Akhir kata, penulis 

berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk siapapun yang 

membacanya. Terima Kasih. 

 

Lampung Selatan, 9 April 2020 

 

 

M.Intasya Falie Rizqi 
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