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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, 

rahmat, pertolongan, dan penyertaan-Nya yang telah diberikan kepada penulis 

sehingga Tugas Akhir ini selesai melalui orang-orang yang mendukung, 

membimbing dan menolong.  

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang 

pendidikan Strata satu di Program Studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi 

Sumatera. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memahami banyak bantuan, 

doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak, Mama’, Mba Yaya, dan Annora yang selalu mendoakan dan 

mendukung penulis;  

2. Karyanto, S.Si., M.T. dan Risky Martin Antosia, S.Si., M.T. selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan dan sabar kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini; 

3. Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T. selaku Koordinator Program Studi Teknik 

Geofisika;  

4. Seluruh Tenaga Didik Program Studi Teknik Geofisika atas ilmu dan 

pengalaman selama masa perkuliahan; 

5. Eka Setya Palupi, Gustika Indriani Yahya, Dian Puspita, dan Fiska Andani 

yang telah bersama penulis sejak semester 3 hingga saat ini. Terima kasih 

selalu ada untuk mendukung, menghibur, bertukar pikiran dan melungakan 

waktunya; 

6. Untuk Exting; Syani Dila Shafira, Dian Pratiwi, Ananda Noor Mahadani, 

Fadiah Izzah, dan Tara Edytia. Terima kasih selalu mendukung penulis since 

day 1 in Itera. Meskipun sudah terjadi beberapa hal, tapi kalian selalu ada;  

7. Sempro/Kompre/Sidang Maksud; Eka Setya Palupi, Gustika Indriyani Yahya, 

Wantika Tri Wahyudi, dan Ahmad R Irham yang saling membantu, 

mendukung dimasa-masa akhir perkuliahan;  
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8. Dolore; Stephany Flowrensia Br. Kembaren dan Lovenia Elanda. Yang 

bersama penulis dari kelas 10 SMA hingga saat ini, terima kasih selalu 

mendukung dan ada untuk penulis; 

9. Faiz, Icon, Hana Yudi, Felik, Ali, Okta, Ari, dan beberapa teman lainnya yang 

telah membantu teman dalam melakukan akuisisi.  

10. Seluruh mahasiswa Teknik Geofisika angkatan 16 yang selalu mendukung satu 

sama lain, kalian luar biasa; 

11. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

 

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan ilmu serta bermanfaat bagi pembaca 

dan orang-orang disekitar. Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yesus 

Kristus untuk membalas semua kebaikan semua pihak yang membantu. 
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