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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji 

bagi Allah, Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena 

atas berkah dan rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

Pendidikan Strata 1 (S1) dengan judul “Pemodelan Struktur Geologi Bawah 

Permukaan dan Batas Diskontinuitas Sesar Sumatera Daerah Lampung 

Menggunakan Metode Gayaberat”. 

 

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan sebagai syarat lulus dari Perguruan Tinggi 

Negeri Institut Teknologi Sumatera, yang mana banyak pihak yang telah membantu 

penulis baik secara moral serta material dalam memberikan bantuan, bimbingan, 

dorongan dan masukkan sehingga dapat memperlancar terkait dalam pengerjaan 

penelitian Tugas Akhir. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusunan Tugas 

Akhir ini dapat terlaksanakan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu.  

2. Papa dan Mama, Bapak Manyur Dawal dan Ibu Indriati selaku orang tua penulis 

yang selalu memberikan doa, mencurahkan cinta, kasih sayang serta dukungan 

dalam segala hal, selalu sabar dan menjadi pengaruh terbesar dalam mendukung 

penulis sehingga bisa sampai seperti ini; 

3. Kakak dan Abang penulis, Senja Kalinda, Renda Kalinda, Renja kalingga, Bella 

Mutiara, Endang Riyanti, Tony Afriansyah, Bagus Setiawan Hisbullah dan Dedi 

Rohman yang menjadi support system penulis. Terimakasih atas doa dan 

dukungannya, sehingga bisa selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain 

serta dapat membanggakan orang tua; 

4. Ponakan-ponakan tersayang penulis, Kheyla Regina Putri, Azzam Raisyahfi 

Kalingga, Abid Afka Pranaja, Azzahra Raisya Kalingga, Orbit Bimasakti 
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Hisbullah, dan Albirru Atthaya Hisbullah yang selalu mendukung dan menghibur 

penulis disela-sela kesibukan penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir; 

5. Bapak Nono Agus Santoso selaku ketua program studi Teknik Geofisika Institut 

Teknologi Sumatera yang memberikan saran dan masukan selama penulis 

menjalani perkuliahan; 

6. Ibu Gestin Mey Ekawati selaku pembimbing tunggal yang telah sabar dalam 

menghadapi penulis terkait dalam membimbing, memberikan arahan, dan 

kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

7. Bapak Ruhul Firdaus dan Bapak Nono Agus Santoso selaku penguji yang telah 

memberikan pengarahan dan koreksi dalam penelitian tugas akhir ini;  

8. Seluruh dosen dan Staff Teknik Geofisika yang telah membagikan ilmu serta 

pengalamannya untuk penulis; 

9. Alfalah Adam Saputra, M. Intasya Falie Rizqi, Maya Mardiani dan Safna 

Ramadhini, yang selalu memberikan pengarahan terkait penyusunan Tugas Akhir 

serta support dalam situasi dan kondisi dimanapun dan kapanpun; 

10. Tim adu nasib, Salsabila Tsania Putri, Lady Yaumilia, Yohannes Novendra 

Dwiyan Silalahi, dan Vera Sarah Simatupang yang selalu menemani dan 

memberikan support serta motivasi untuk penulis dari awal hingga akhir;  

11. Kakak-kakak dan adik-adik Teknik Geofisika, dan keluarga besar HMTG 

Mayapada ITERA yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir; dan 

12. Tim pokoknya jadi, Aulia Ramadhan Putra, Nuriya HD, Ni Nyoman Ayu 

Saraswati, Sindy Pratiwi Putri dan Nopriliansyah selaku teman penulis yang 

selalu memberikan dukungan terkait pembelajaran dan penyusunan Tugas Akhir. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan penulis untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam 

penyusunan Tugas Akhir. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kata sempurna dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan kedepannya serta dapat 
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memberikan manfaat bagi kemajuan bidang geofisika dan ilmu pengetahuan pada 

umumnya. 

 

Lampung Selatan, 31 Maret 2021 
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