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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulisan panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan judul “Pemodelan Basement Rock Pra-Tersier dan Struktur 

Geologi Bawah Permukaan di Cekungan Sumatera Selatan Menggunakan Metode 

Gayaberat”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Teknik Geofisika Jurusan 

Teknik Manufaktur Kebumian, Institut Teknologi Sumatera. Proses penyususunan 

Tugas Akhir ini hingga selesai tidak lepas dari banyaknya bantuan, bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Agus Laesanpura selaku ketua program studi Teknik Geofisika 

Institut Teknologi Sumatera yang memberikan saran dan masukan selama 

penulis menjalani perkuliahan; 

2. Bapak Ruhul Firdaus selaku pembimbing I atas segala bimbingan, arahan, 

motivasi serta kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir; 

3.  Ibu Gestin Mey Ekawati selaku pembimbing II atas segala kesabaran 

dalam membimbing, memberikan arahan dan kepercayaan kepada penulis 

dalam menyelasaikan Tugas Akhir; 

4. Bapak Nono Agus Santoso, Bapak Alhada Farduwin, Bapak Risky Martin 

Antosia, dan Ibu Maria Rosalita P. Sudibyo selaku penguji yang telah 

memberikan pengarahan dan koreksi dalam penelitian tugas akhir ini; 

5. Maya Mardani selaku peneliti sebelumnya yang telah memberikan hasil 

digitasinya untuk digunakan pada sebagian wilayah studi kasus penelitian 

ini; 

6. Ayah, Bunda, dan adik-adik tersayang, terima kasih untuk selalu 

mendoakan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. Terima kasih untuk banyak hal yang telah diberikan, untuk selalu 
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sabar, selalu menjadi pendengar setia dan pendukung terdepan dalam 

perjuangan Tugas Akhir; 

7. Seluruh dosen dan staff Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera 

yang telah membimbing dan membagikan ilmu serta pengalamannya untuk 

penulis; dan 

8. Rumah Umi, Departemen Keilmuan, teman-teman seperjuangan Teknik 

Geofisika 2016, kakak-kakak dan adik-adik Teknik Geofisika ITERA, dan 

keluarga besar HMTG Mayapada ITERA yang telah memberi semangat 

dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis sudah melakukan usaha terbaik namun penulis 

menyadari menyadari bahwa masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan 

dalam laporan Tugas Akhir. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala 

kekurangan tersebut dan tidak menutup diri atas segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi Tugas Akhir yang lebih baik lagi. Semoga laporan 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pada bidang Geofisika pada 

khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 
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