
x 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik serta dapat menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir. Penulisan laporan Tugas Akhir ini merupakan bagian dari silabus yang telah 

ditetapkan oleh Program Studi Teknik Geofisika. Penulisan laporan Tugas Akhir ini 

dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Teknik Geofisika, 

Jurusan Teknik Produksi dan Industri, Institut Teknologi Sumatera. 

Dalam penyusunan laporan ini, banyak pihak yang telah membantu, member 

masukan, semangat, motivasi maupun do’a. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia-Nya yang 

tidak terkira sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

2. Situs OpenEI yang telah memberikan data dalam penelitian Tugas Akhir 

ini. 

3. Untuk Pembimbing I yaitu Bu Gestin Mey Ekawati,S.T.,M.T. Terima kasih 

atas ilmu, support, dan motivasi nya selama ini. 

4. Untuk Pembimbing II Bu Selvi Misnia Irawati,S.Si.,M.T. Terima kasih atas 

segala kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan, ilmu, support, 

dan motivasi nya selama ini. 

5. Untuk Ayah yang ada di surga. Untuk Mama yang selalu support dan 

percaya keputusan yang aku ambil, Terima kasih untuk selalu ada dan 

mendukung aku. Untuk Yuta, Terima kasih telah menjadi kakak terbaik 

yang pernah aku punya. Serta Untuk Wak Yayang, Terima kasih untuk 

semua support materil maupun non-materiil selama ini. 
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6. Seluruh dosen dan staff Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera yang 

telah membimbing dan membagikan ilmu serta pengalamannya untuk 

penulis. 

7. Untuk Hayatun Nufus Hukama , Terima kasih telah menjadi teman yang 

paling baik untuk penulis. Terima kasih telah jadi pengisi waktu-waktu 

penulis selama masa perkuliahan dari tingkat pertama hingga tingkat 

terakhir. Terima kasih telah mendengarkan semua curahan hati dan selalu 

menjadi orang yang selalu mendukung penulis. 

8. Untuk teman-teman seperjuangan khususnya Mustika, Evita, Dwinda, 

Teha, seluruh isi grup cemiwiw , serta seluruh isi grup sukses online yang 

telah bersama melewati masa-masa sulit ini. Semoga seluruh kesulitan 

yang kita alami selama ini menjadi berkah dikemudian hari. Aminn. 

9. Departemen keilmuan, seluruh teman-teman Teknik Geofisika angkatan 

2017, dan keluarga besar HMTG Mayapada ITERA yang telah menjadi 

teman dan rekan seperjuangan selama 4 tahun terakhir ini.  

 

Di akhir kata, penulis memohon  maaf atas kesalahan dan kekurangan yang 

terdapat pada tugas akhir ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun agar kedepannya penulis dapat lebih baik lagi. Penulis juga 

memohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan 

dihati selama penulisan tugas akhir ini.  

 

Lampung Selatan, 18 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

(Novia Purnama Suci) 

 


