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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Interpretasi Lingkungan Pengendapan Fluvial Menggunakan Metode Vertical 

Electrical Sounding (VES) di Lapangan Al, Lapangan Vion, dan Lapangan Ita, 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi”. Penulisan laporan tugas 

akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan program studi Teknik 

Geofisika di Institut Teknologi Sumatera, dalam proses penulisan laporan ini penulis 

mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, namun dengan dorongan dan bantuan 

dari berbagai pihak maka laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:   

1. Kedua orang tua, bapak Ndiriken Sinuraya dan mamak Betuil Chorina Br 

Sembiring, serta kakak Fransiska Sri Windy dan adik-adik Tria Egia Putri 

dan Gresia Yolanda yang penulis sayangi. Terimakasih untuk tidak 

pernah bosan menunggu penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir 

ini, dan terimakasih untuk dukungan, saran, serta doa yang tidak pernah 

lupa dipanjatkan yang selalu menyertai penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Agus Laesanpura, selaku Ketua Program Studi Teknik Geofisika 

dan pembimbing satu tugas akhir yang mengarahkan saya dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Rizka selaku dosen pembimbing dua tugas akhir yang mengarahkan 

saya dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

4. Seluruh dosen dan staff Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis hingga 

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.  

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

untuk penelitian Tugas Akhir ini. 



xi 
 

6. Bang Asido Saputra Sigalingging S.T dan Bang Ali Fauzi S.T yang selalu 

bersedia untuk mengajari penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  

7. Filipi 1:3-4 yang menjadi teman penulis untuk berjuang dari awal 

perkuliahan dimulai hingga nanti pada waktu yang tak tak dapat 

ditentukan. 

8. Powerpuff Girls dan Extraordinary PA yang menjadi tempat penulis 

bertumbuh dan tetap berada dalam jalurNya. 

9. Rumah Umi yang mendukung penulis setiap saat tanpa pernah 

mengharapkan imbalan serta selalu sabar selama menjadi teman penulis. 

10. Geolistrik Garis Keras dan Prosge, terkhusus Helen, Anna, Resti, Siska, 

Ivan, Rio, Zikri, dan Mangidotua yang menemani penulis berjuang untuk 

mencapai kelulusan. 

11. Indrianinda Nugraha yang selalu menemani penulis selama proses yang 

melelahkan ini. 

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan yang sudah 

mereka berikan kepada penulis. Akhir kata, penulis memohon maaf kepada semua 

pihak atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam 

perkataan maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan selama penulisan 

laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap laporan Tugas Akhir Ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca. 
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