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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan hidayah-

Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan laporan Tugas Akhir ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mata kuliah Tugas Akhir di 

Teknik Geofisika di Institut Teknologi Sumatera. Saya menyadari bahwa, tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik tanpa hambatan tertentu dan 

apapun; 

2) Keluarga saya yang selalu memberi semangat, support dan bantuan dalam 

bentuk apapun kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan tenang dan baik serta menjadi tidak mudah patah semangat; 

3) Bapak Rustadi selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir saya, dengan 

pengalamannya dapat menambah wawasan saya dan membantu saya dalam 

Tugas Akhir ini sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

4) Bapak Risky Martin Antosia selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir saya 

yang telah memberikan ilmu dan saran yang bermanfaat dalam melaksanakan 

Tugas Akhir ini sehingga saya dapat menyelesaikan laporan serta proses dalam 

menjalankan Tugas Akhir ini dengan baik dan benar; 

5) Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi 

Sumatera yang telah banyak memberi saran dan masukkan saat perkuliahan 

maupun penelitian tugas akhir saya; 

6) Teman saya Evita Putri Fadhillah yang selalu membantu dan 

sharing/memberikan informasi mengenai Geolistrik, melakukan penelitian, 

akuisisi, dan pengolahan data bersama serta menjadi partner saya dalam 

melaksanakan Tugas Akhir ini sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir; 



x 

 

7) Teman – teman saya yaitu Ughtea (Hayatun, Novia, Mustika DN, Evita, dan 

Mutiara) yang telah sering membantu dan memberi dukungan kepada saya 

dalam Tugas Akhir dan masa – masa perkuliahan; dan 

8) Teman – teman saya yaitu Cemiwiw dan Sukses Online yang telah sering 

membantu dan memberi dukungan kepada saya dalam masa perkuliahan serta 

beberapa kerabat yang tidak bisa saya tulis satu per satu. 

 

Akhir kata, saya berharap Allah SWT akan membalas segala kebaikan semua pihak 

yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan dalam penulisan laporan ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

                 Bandar Lampung, 27 Mei 2021 

                 Penulis, 

 

 

                 (Dwinda Aldatri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


