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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Identifikasi Struktur 

Bawah Permukaan Berdasarkan Data Gayaberat, Studi Kasus: Lapangan Panas 

Bumi San Emidio, Nevada, USA”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi 

Sumatera. 

 

Dalam penyusunan tugas akhir, penulis memperoleh banyak sekali bimbingan, 

motivasi, dan dorongan dari banyak pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tugas Akhir. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada: 

1. Kedua Orang Tua, Adik, serta keluarga yang telah mendoakan dan 

memberikan semangat; 

2. Bapak Nono Agus Santoso selaku Ketua Koordinator Program Studi Teknik 

Geofisika, Institut Teknologi Sumatera; 

3. Ibu Gestin Mey Ekawati dan Bapak Purwaditya Nugraha selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan arahan, serta 

kritik dan saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir; 

4. Ibu Harnanti Yogaputri Hutami selaku dosen wali yang telah memberikan 

masukan, arahan, dan dukungan selama perkuliahan di Institut Teknologi 

Sumatera; 

5. Seluruh dosen Program Studi Teknik Geofisika yang telah memberikan ilmu 

dan pengalaman baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan; 

6. Seluruh staf administrasi Program Studi Teknik Geofisika yang telah 

membantu melancarkan proses administrasi selama perkuliahan; 

7. Teman-teman Kontrakan PTID, Sukses Online, khususnya Evita, Novia, 

Hayatun atas kerjasama dan ilmu yang telah didiskusikan selama penyelesaian 

Tugas Akhir. 
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8. Teman-teman Teknik Geofisika 2017 Geosics Solitect yang telah memberikan 

dukungan, semangat, dan motivasi selama proses perkuliahan maupun 

pengerjaan Tugas Akhir. 

 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf tas segala kekurangan 

dan ketidaksempurnaan tersebut dan  menerima saran dan kritik yang bersifat 

positif serta membangun, sehingga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk semua 

pihak. 

 

Lampung Selatan,   2021 

   Penulis, 

 

 

Rafiqh Perdana Latif 

  


