
ix 

 

 

KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala  

atas berkah dan rahmat yang telah dikaruniakan, penulis dapat menyusun Laporan Tugas 

Akhir ini yang berjudul “Analisis Seismisitas Wilayah Bengkulu Berdasarkan Variasi B-

Value Menggunakan Data Gempa Bumi Periode 1970 – 2020”. Adapun laporan ini dibuat 

sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Teknik Geofisika di Institut 

Teknologi Sumatera.  

Dalam proses penulisan laporan ini penulis mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, 

namun dengan dukungan dan sedekah pikiran dari berbagai pihak maka laporan ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orangtua dan keluarga yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mendukung 

penulis baik secara jasmani maupun rohani. 

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

Geofisika, Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri, Institut Teknologi Sumatera. 

3. Bapak Dr. Tedi Yudistira, S.Si., M.Si. sebagai pembimbing I dan Ibu Izaina 

Nurfitriana, S.Si., M.Sc. sebagai pembimbing II . Dengan bimbingan materiil dan 

moril  beliau, penulis dapat menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Erlangga Ibrahim Fattah, S.Si., M.T. sebagai dosen pembimbing akademik 

sekaligus menjadi dosen penguji bersama dengan Bapak Alhada Farduwin, S.T., M.T. 

Atas pertanyaan, kritik dan saran beliau, penulis dapat memperbaiki kekeliruan dalam 

penulisan laporan ini. 

5. Seluruh dosen Teknik Geofisika di Institut Teknologi Sumatera yang telah mendidik 

dan memberikan ilmu yang sangat luar biasa. 

6. Ibu Luluk Safura Priyandina, S.K.M. yang telah memberi semangat dan membantu 

penulis dalam berbagai hal administrasi sampai pada tahap ini. 

7. Reni Wijaya dan Leni Safitri Hasibuan, manusia terbaik yang selalu membantu 

keterbatasan penulis. 
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8. Dan seluruh teman – teman yang sedang bersama – sama berjuang dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir Program Studi Teknik Geofisika di Institut Teknologi 

Sumatera. 

Semoga amal baik yang telah berjasa dalam penyelesaian penelitian ini menjadi amal 

jariyah dan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta’ala. Penulis memohon maaf 

atas kesalahan dan menyadari bahwa penyampaian Laporan Tugas Akhir ini masih belum 

sempurna. Kritik dan saran dari pembaca diharapkan dapat membantu memperbaiki 

kekeliruan yang ada agar dapat bermanfaat di masa mendatang. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 

Bandar lampung, 07 April 2021 

 Penulis, 

 

 

(Azura Nur Azmi)  


