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Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, karunia, dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “Identifikasi Sebaran Batuan Andesit Menggunakan 

Metode Electrical Resistivity Imaging (ERI) dengan Pemodelan 2D dan 3D 

(Studi Kasus: Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah)” 

diajukan sebagai syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan Strata satu di Program 

Studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi Sumatera.  

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu 

yang saya sayangi serta saudara - saudara yang telah memberi semangat dan kasih 

sayang baik perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Subhanallahu Wa 

Ta’ala selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan 

di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

Penghargaan dan terima kasih selanjutnya penulis berikan kepada Karyanto, S.Si., 
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kasih kepada: 
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dosen pembimbing akademik saya selama masa perkuliahan. 

3. Seluruh staf pengajar Program Studi teknik Geofisika atas ilmu yang diberikan 

baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan; 

4. Dosen Institut Teknologi Bandung dan Universitas Lampung yang telah 

memberikan ilmu dan pengalaman selama ini kepada penulis; 

5. Aviv, Arvico, Panji, Aji, Alvin, dan kawan-kawan yang telah banyak 

membantu dan membagi ilmunya dalam melakukan pengolahan sampai 
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6. Teman – teman kosan Springhill yang selalu membantu dan memberikan 

dukungan baik moral maupun materi; 

7. Nugroho yang telah banyak membantu terutama dalam pembuatan peta 

menggunakan  software ArcGIS; 

8. Wahyu Eko yang telah banyak membantu dan membagi ilmunya dalam 

menggunakan software OASIS MONTAJ; 

9. Astri Era Hamijaya yang telah membantu dalam penerjemahan bahasa inggris 

dan memberikan dukungan; dan 

10. Seluruh mahasiswa Teknik Geofisika yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman berharga selama masa perkuliahan. 
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