
ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa karena telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “dentifikasi Litologi dan Lingkungan 

Pengendapan Berdasarkan Data Vertical Electrical Sounding pada Lapangan “AS” 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi” sebagai syarat untuk 

menyelesaikan  Program Sarjana (S1) pada Program Studi Teknik Geofisika, 

Jurusan Teknik Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera.  
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penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada:  

1. Kedua orangtua, ayahanda tercinta S. Sitohang dan ibunda tersayang D. 

Siburian yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta 

doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.  

2. Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S., selaku Pembimbing I Tugas Akhir yang 

telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan tambahan ilmu serta 

solusi pada setiap pemasalahan atas kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini.  

3. Rizka, S.T., M.T., selaku pembimbing II Tugas Akhir yang telah bersedia 

membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Tugas Akhir dan 

memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas 

kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

4. PU BBWS Sumatera VI sebagai instansi yang telah memberikan data. 

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Teknik Geofisika ITERA, yang 

telah memberikan bantuan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama 

masa perkuliahan.  

6. Kepada kakak-kakak dan adik-adik ku tercinta kak Sumuang, kak Nova, kak 

Fahrido adikku Kades dan Kristin yang selalu memberikan dukungan.  
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7. Kepada Asido Saputra Sigalingging, S.T., yang selalu membantu dan 

mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Kepada teman-teman satu bimbingan yang selalu membantu dan 

menyemangati penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

9. Kepada teman-teman Teknik Geofisika 2016 Institut Teknologi Sumatera 

yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.  

 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Teknik Geofisika.  
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