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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT atas semua berkat 

dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. 

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, pada 

penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh 

karena itu, saya mengucapkan terima kasih  terkhusus  kepada: 

1. Ayahanda Samsul Hidayat dan Ibunda Yurlina selaku orang tua penulis yang tak 

pernah putus mendoakan dan memberikan bantuan dukungan material dan moral 

agar kuliah penulis berjalan dengan baik; 

2. Drs. H. Herman HN, M.M., selaku Walikota Bandar Lampung yang telah 

memberikan beasiswa kepada penulis selama kuliah di Institut Teknologi  

Sumatera; 

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

Jurusan Teknik Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera; 

4. Karyanto, S.Si., M.T. sebagai pembimbing I yang selalu menyediakan waktu, 

memberikan masukan, pikiran, membimbing, dan memberikan arahan sampai 

penyelesaian  Tugas Akhir ini; 

5. Risky Martin Antosia, S.Si., M.T., sebagai pembimbing II yang selalu  

menyediakan waktu, pikiran, memberikan masukan, membimbing dan 

memberikan arahan sampai penyelesaian Tugas Akhir ini; 

6. Dr. Pulung Arya Pranantya, S.T., MPSDA., sebagai pembimbing III yang telah 

memberikan kesempatan untuk Tugas Akhir ini, menyediakan data lapangan, 

mengarahkan dan membimbing sampai penyelesaian Tugas Akhir ini; 

7. Maya Angraini, S.T., M.T., yang telah membantu dan memberikan arahan pada 

proses pengajuan data Tugas Akhir ini; 

8. Rizka, S.T., M.T., Erlangga Ibrahim Fattah, S.Si., M.T., dan Rhahmi Adni 

Pesma, S.Si., M.Si., selaku penguji yang telah memberikan nasehat, saran, dan 

ilmu selama seminar proposal, seminar hasil, dan sidang akhir. 
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9. Maria Rosalita Pujiastuti Sudibyo, S.Si., M.T., sebagai Dosen Wali yang telah 

memberikan arahan serta nasihat selama penulis menuntut ilmu di Institut 

Teknologi Sumatera; 

10. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Geofisika  yang telah memberikan ilmu 

selama penulis menuntut ilmu di Institut Teknologi Sumatera; 

11. Staf Adminstrasi Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera 

yang telah  membantu kelancaran dalam proses adminstrasi; 

12. Seluruh teman-teman TG 2016 yang sudah mengambil peran dan menjadi bagian 

dalam cerita perkuliahan saat menempuh pendidikan Strata 1. Terimakasih telah 

hadir, memberikan warna,  pengalaman, dan pelajaran yang luar biasa; 

13. Keluarga HMTG “Mayapada” ITERA ; dan  

14. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berkenan  

membantu  hingga  Tugas Akhir  ini  dapat  selesai. 

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi 

pembaca. Penulis  menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna 

akibat segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis 

mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi Tugas Akhir yang lebih 

baik lagi. Akhir kata, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala 

kekurangan dan kesalahan dalam bersikap maupun bertutur kata selama  

berlangsungnya dalam proses penyelesaian Tugas Akhir. Terimakasih 

  Lampung Selatan, 20 Agustus  2020 

Penulis, 

 

Fitri Cahya Wulan 

 


