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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat mengerjakan penelitian Tugas Akhir yang berjudul 

“Pemodelan Bawah Permukaan Berdasarkan Data Gayaberat Pada Lapangan Panas 

Bumi”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S-1) di Program Studi Teknik Geofisika, 

Jurusan Teknik Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera. Dengan 

sedang berlangsungnya hingga selesai dalam pengerjaan Tugas Akhir ini tidak lupa 

penulis mengucapkan terimakasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tugas Akhir maupun 

dalam penyusunan laporan. 

1. Ayah, Ibu (Alm) dan seluruh keluarga yang penulis cintai yang telah 

mengajarkan banyak hal, selalu dan senantiasa mendoakan dan mendukung 

penulis. 

2. Instansi Pusat Sumber daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) 

yang telah mengizinkan serta memberikan data untuk Tugas Akhir Penulis. 

3. Bapak Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S selaku dosen Pembimbing I atas segala 

bimbingan dan arahan serta fasilitas yang diberikan selama penulis 

mengerjakan Tugas Akhir berlangsung hingga selesai pembuatan Laporan 

Tugas Akhir penulis. 

4. Ibu Gestin Mey Ekawati, S.T., M. T. Selaku dosen pembimbing II yang juga 

memberikan bimbingan dan arahan selama penulis mengerjakan Tugas 

Akhir berlangsung hingga selesai pembuatan laporan Tugas Akhir penulis. 

5. Bapak Ruhul Firdaus, S.T., M.T selaku dosen wali penulis yang selalu 

memperhatikan dan memberikan masukan selama penulis kuliah. 

6. Bapak Toni Rahadinata, S.Si selaku pembimbing di Pusat Sumber Daya 

Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) yang memberikan data 

penelitian serta arahan selama Kerja Praktik hingga Tugas Akhir. 

7. Seluruh dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

memberikan ilmu, mendidik serta kesan-pesan yanf sangat luar biasa. 
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8. Teman-Teman seangkatan Teknik Geofisika 2016 yang telah memberi 

kesan dan pesan yang sangat luar biasa selama bersama-sama menjalani 

kuliah 4 tahun hingga dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

9. Kakak-kakak tingkat Teknik Geofisika baik 2012-2015 atas saran-saran dan 

pengalamannya mengerjakan Tugas Akhir kepada penulis. 

10. Dan seluruh mahasiswa Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera baik 

angkatan 2016, 2017 hingga 2018 atas support yang diberikan kepada 

penulis.  

Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik 

dalam Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini 

masih memiliki kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi Tugas Akhir yang lebih baik lagi. 

Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan pada bidang 

Geofisika pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.  

 

Lampung Selatan, 11 September 2020 
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